REQUERIMENTO Nº 19/2015

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 Lei da Transparência, Lei de
Responsabilidade Fiscal, lei Organiza Municipal e o Regimento Interno da
Câmara Municipal;

•

Considerando ainda o princípio de harmonia entre poderes Legislativo e
Executivo, previstos na Constituição Federal e a função fiscalizadora da
Câmara Municipal;

•

Considerando que o Regimento Interno da Câmara Municipal de Fama
estabelece em seu artigo 88 que requerimento é uma modalidade de
proposição que deve ser deliberada em plenário e encaminha ao Prefeito
para atendimento;

•

Como é do conhecimento de Vossa Excelência, foi aprovado por
unanimidade nesta Câmara Municipal o requerimento Nº 12/2014, que
solicita que seja nomeado um servidor público municipal com posse das
chaves do Centro de Educação Infantil construído no Bairro São Pedro
para visitas dos vereadores e técnicos por trinta dias, inclusive para
analisar suas alegações de que a obra está inacabada, faltando “pias,
vasos sanitários” e sem condições de funcionamento, apesar de ter sido
inaugurada com presença de vários munícipes.

•

Apesar de vários ofícios esta chave não foi disponibilizada, mas em
entrevista ao Jornal dos Lagos de Alfenas e Região sobre a matéria o
Prefeito declara que entregará as chave em mãos da vereadora Amélia
para vistoria no referido Centro de Educação Infantil de Fama.

•

A matéria do jornal traz que o Prefeito declarou que “não teria porque
impedir” e que “a vereadora é servidora pública. Ela pode pegar a chave
no almoxarifado”.

Diante do exposto requer, que após aprovado esta proposição de
REQUERIMENTO, que seja encaminhado ao Prefeito Municipal para
designar um servidor público municipal, com posse das chaves do Centro de
Educação Infantil, construído no Bairro São Pedro, para visitas dos
vereadores e técnicos, ou que seja, confirmando quando a vereadora pode
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se dirigir ao almoxarifado e pegar as chaves, e informar desde já o nome do
servidor que lhe entregará a chave da creche para visita.
Atenciosamente.
Fama, 18 de Maio de 2015.
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