REQUERIMENTO Nº 24/2013

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fama
Os Vereadores abaixo-assinados, vem requerer de Vossa Senhoria que, após ouvida a
Casa, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte Requerimento:
Considerando que os vereadores são também conhecidos como fiscais dos trabalhos
da Prefeitura, tendo dever de fiscalizar para garantir e indicar bom uso de recursos
públicos;
Considerando que os vereadores são também conhecidos como fiscais dos trabalhos
da Prefeitura, tendo dever de fiscalizar para garantir e indicar o bom uso de recursos
públicos;
Considerando ainda a harmonia entre poderes Legislativo e Executivo, previsto na
Constituição Federal;
Considerando o Regimento Interno da Câmara de Fama, Artigo, 88º. que estabelece
que “São Modalidades de proposição”: inciso “XII - Requerimentos.”;
Considerando que a Lei Orgânica Municipal estabelece da Seção III, “Da Perda e
Extinção do Mandato”, artigo 76, “São Crimes de responsabilidade do Prefeito os
previstos na Legislação Federal”. “Artigo 77 – São infrações político – administrativo do
Prefeito”; “II- impedir o exame de livro, folhas de pagamento e de mais documentos que
devam constar dos arquivos da Prefeitura, bem como, a verificação de obras serviços
municipais, por Comissão de Investigação da Câmara ou auditoria regularmente
instituída; III – Desatender, sem motivo justo, os pedidos de informações da Câmara,
quando feitos a tempo e em forma regular;”;
Diante do exposto vimos requerer que seja exibido todos os documentos relativos a
gastos com material de construção civil, no ano de 2013, bem como, ordem de
fornecimento, empenhos, copia das notas fiscais e destinação dos materiais adquiridos.

Fama, 16 de Setembro de 2013.

Ademir Nardeli de Moura
Presidente

Antonio Batista Inácio
Vereador

Paulo Cesar Alves
Vereador

Amélia dos Reis Alves
Vereadora

Osmair Leal dos Reis
Vereador

REQUERIMENTO Nº 25/2013

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fama
Os Vereadores abaixo-assinados, vem requerer de Vossa Senhoria que, após ouvida a
Casa, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte Requerimento:
Considerando toda legislação pátria, a obrigatória da transparência pública previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal e o Regimento Interno da Câmara de Fama, bem como
o sagrado direito a educação formal da criança e do adolescente;
Considerando que os vereadores são também conhecidos como fiscais dos trabalhos
da Prefeitura, tendo dever de fiscalizar para garantir e indicar bom uso de recursos
públicos;
Considerando ainda a harmonia entre poderes Legislativo e Executivo previsto na
Constituição Federal;
Considerado a Cartilha da Controladoria Geral da União – CGU, de 2011, com o título
“O Vereador e a Fiscalização dos Recursos Públicos Municipais” ratificando que o
Vereador é um agente fundamental para que esse controle ocorra. Que “é ele quem
está presente no dia-a-dia do município e que pode ser capaz de conhecer as reais
demandas da população e os problemas que impedem que as políticas públicas
atinjam seus objetivos.”;
Considerando o Regimento Interno da Câmara de Fama, Artigo, 88º. que estabelece
que “São Modalidades de proposição”: inciso “XII - Requerimentos.”;
Considerando que muitas famílias estão reclamando da não entrega de material
escolar, para alunos da rede pública municipal, até pela falta de lápis, sulfite e caderno;
fato que onera as famílias que utilizam do sistema público de ensino; além do mais,
fere o direito máximo da criança à educação;
Diante do exposto requer informação sobre as compras de material escolar de
distribuição gratuita nas escolas
públicas do Município de Fama, com as suas
respectivas notais fiscais, ordem de fornecimento, copia dos empenhos e
comprovantes da entrega.

Fama, 16 de Setembro de 2013.

Ademir Nardeli de Moura
Presidente

Antonio Batista Inácio
Vereador

Paulo Cesar Alves
Vereador

Amélia dos Reis Alves
Vereadora

Osmair Leal dos Reis
Vereador

REQUERIMENTO Nº 26/2013
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fama
Os Vereadores abaixo-assinados, vem requerer de Vossa Senhoria que, após ouvida a
Casa, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte Requerimento:
Considerando toda legislação pátria, a obrigatória transparência pública, prevista na Lei
de Responsabilidade Fiscal e no Regimento Interno da Câmara de Fama, que os
vereadores são fiscais dos trabalhos da Prefeitura, tendo o dever de dar esta
transparência demandada pela população, considerando ainda a harmonia que deve
haver entre poderes Legislativo e Executivo, citada na Constituição Federal,
considerado que o Vereador é um agente fundamental para que esse controle ocorra e
considerando o Regimento Interno da Câmara de Fama, Artigo, 88º. que estabelece
que “São Modalidades de proposição”: inciso “XII - Requerimentos.”;
Requer informações sobre as compras de peça de carro e outros produtos da empresa
Mesquita Auto Peças em Alfenas, para a Prefeitura de Fama, bem como, com as suas
respectivas notas fiscais, ordem de fornecimento, autorização de compra, comprovante
de requisição junto a empresa, com assinatura do servidor responsável, e copia dos
empenhos.

Fama, 16 de Setembro de 2013.

Ademir Nardeli de Moura
Presidente

Antonio Batista Inácio
Vereador

Paulo Cesar Alves
Vereador

Amélia dos Reis Alves
Vereadora

Osmair Leal dos Reis
Vereador

REQUERIMENTO Nº 27/2013

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fama
Os Vereadores abaixo-assinados, vem requerer de Vossa Senhoria que, após ouvida a Casa,
seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte Requerimento:

Considerando toda legislação pátria, a obrigatória transparência pública, prevista na Lei
de Responsabilidade Fiscal e o Regimento Interno da Câmara de Fama, que os
vereadores são fiscais dos trabalhos da Prefeitura, tendo o dever de dar esta
transparência demandada pela população, considerando ainda a harmonia que deve
haver entre poderes Legislativo e Executivo, citada na Constituição Federal e
considerando que “São Modalidades de proposição”: inciso “XII - Requerimentos.”;
Tendo em vista a demanda de habitação de interesse social de nossa cidade, tanto
urbana quanto rural, tanto para construção de casas populares quanto reforma e
regulamentação fundiária de famílias que não possuem o título de propriedade de suas
casas;
Requer seja informado se a Prefeitura de Fama tem algum programa/projeto
habitacional de interesse social para cidade, inclusive em parceria com o programa do
Governo Federal Minha Casa minha Vida;

Fama, 16 de Setembro de 2013.

Ademir Nardeli de Moura
Presidente

Antonio Batista Inácio
Vereador

Osmair Leal dos Reis
Vereador

Amélia dos Reis Alves
Vereadora

Paulo Cesar Alves
Vereador

