
 
 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO N.º 11, 21 DE MARÇO DE 2023. 

 

Os Vereadores que este subscreve, na forma do disposto nos artigos 101, § 2.º, X e 214 do Regimento Interno desta 

Casa, requerem, ouvido o Plenário, seja apresentado ao Chefe do Poder Executivo o seguinte pedido de informação. 

 

Sobre a manutenção do sistema de iluminação pública no Município de Florestal existem dois pontos absurdos a 

serem esclarecidos pelo Prefeito: 

 

1.º)  O PREFEITO ESTÁ FAZENDO POUPANÇA COM O DINHEIRO PÚBLICO DESTINADO A 

ILUMINAÇÃO PUBLICA, uma vez que no mês de outubro de 2022 o saldo da conta bancária destinada a 

movimentar os recursos da Contribuição para custeio da Iluminação Pública totalizava R$ 2.059.074,15 (DOIS 

MILHÕES, CINQUENTA E NOVE MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E QUINZE CENTAVOS), conforme 

demostra os documentos arquivados neste Poder Legislativo. 

 

Esta situação é recorrente no Município há anos, sendo objeto de discussão desde a legislatura anterior, inclusive por 

parte do atual Prefeito, que era Vereador na época. 

 

É inadmissível que o Prefeito venha sempre com a velha e corriqueira desculpa que irá trocar a iluminação da cidade 

por lâmpadas de LED. NÃO É JUSTO A POPULAÇÃO PAGAR PARA NÃO TER O SERVIÇO 

FUNCIONANDO.  

 

Ademais, sequer existe informações no sentido de ter iniciado o processo licitatório para este investimento, já se 

passando mais da metade do mandato do atual Prefeito. 

 

Neste contexto, informe o Chefe do Poder Executivo o saldo bancário atualizado da conta corrente mantida para 

gestão dos recursos da CIP – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  

 

2.º) O Município de Florestal possui inúmeras LÂMPADAS QUEIMADAS E PONTOS ESCUROS e o 

Prefeito quando era cobrado falava sempre que a culpa era da empresa contratada (que exercia atividade de 

manutenção de redes de distribuição de iluminação pública) e que ela iria sair do Município, pois seu Contrato 

estava vencendo e que os problemas seriam todos resolvidos. 

 

Entretanto, NÃO FOI O QUE ACONTECEU, POIS A MESMA EMPRESA GANHOU NOVAMENTE A 

LICITAÇÃO PARA COTINUAR EXECUTANDO ESTE SERVIÇO NO MUNICÍPIO. 

 

O art. 87 da Lei 8.666/1993 diz que pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração Pública poderá 

aplicar ao contratado suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública: 

  



 
 

Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções: 

I - advertência; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 

III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir 

a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no inciso anterior. 

 

Neste contexto, tendo em vista o péssimo serviço prestado pela empresa contratada que exercia atividade de 

manutenção do sistema de iluminação pública, informe porque Vossa Excelência não tomou as providências legais, 

NO TEMPO CERTO, para a RESCISÃO DO CONTRATO COM A EMPRESA E A APLICAÇÃO DAS 

CONSEQUÊNCIAS LEGAIS, COM MULTA E DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE, IMPEDIDO A 

EMPRESA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

 

Há 2 ANOS E TRÊS MESES este Poder Legislativo encaminha a Vossa Excelência inúmeros 

ofícios/requerimentos/pedidos de informação cobrando uma solução para o problema da iluminação pública da 

cidade, entretanto, não há por parte de Vossa Excelência nenhuma solução. 

 

Requerem, ainda, cópia de todos os processos administrativos (notificações, multas, penalidades) aplicadas a 

empresa em face da má qualidade dos serviços prestados, inclusive reconhecida pelo Prefeito Municipal. 

 

ATÉ QUANDO OS CIDADÃOS FLORESTALENSES TERÃO QUE PAGAR AS CONSTAS POR SUA 

OMISSÃO, PROTELAÇÃO, MOROSIDADE, DESCULPAS?  

 

Solicitamos o envio das informações no prazo legal e IMPRORROGÁVEL DE 15 (QUINZE) DIAS e informamos 

que caso Vossa Excelência não apresente informações satisfatórias, este Poder Legislativo tomará outras 

providências legais. 
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