REQUERIMENTO Nº 24/2015

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Fama,

Os Vereadores abaixo-assinado, vem requerer de Vossa Senhoria que, após
ouvida a Casa, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, o seguinte
Requerimento:

•

Considerando que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Fama
estabelece em eu artigo 88 que requerimento é uma modalidade de
proposição que deve ser deliberada em plenário;

•

Por força da Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal, Regimento
Interno da Casa e da Legislação Federal pertinente, uma vez que um
Requerimento escrito, originário da Vereança, é aprovado pelo Plenário,
do Poder Legislativo, ele se transforma na vontade desse Poder, que
representa o Povo, e, portanto, devido a Soberania do Plenário, gera
direitos e obrigações, inclusive obrigando o Chefe do Executivo no
cumprimento de seus termos;

•

Ainda justifica-se pela função fiscalizadora do Poder Legislativo que
consiste no controle dos atos do Executivo (Prefeito, Vice Prefeito,
Secretários) e atos de toda a administração pública a que representam.
Esta função fiscalizadora se dá por meios de requerimentos;

•

Esta Casa recebeu Boletim do Veículo UNO, Placa OQU 5698 constando
que rodou no dia três de março do ano de 2015 (03/03/2015), novecentos
e oitenta quilômetros (980KM) em viagens para Alfenas e zona rural de
nossa cidade. No relatório de abastecimento consta que este veículo
abasteceu no dia dois de março do ano de 2015 (02/03/2015) trinta litros
de gasolina (30,71L) e no dia três de março do ano de 2015 (03/03/2015)
quarenta e um litros de gasolina (41,67L);

•

Diante do exposto, os Vereadores abaixo-assinado, vem requerer de
Vossa Senhoria que, após ouvida a Casa, seja encaminhado ao Sr.
Prefeito Municipal, o seguinte Requerimento:
1

Que seja informado a esta Casa o percurso percorrido por este carro
e demais veículos UNO desta Prefeitura que abastecem diariamente em
média de 38 a 40 litros por dia.
Atenciosamente.
Fama, 28 de Maio de 2015.
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