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Câmara Municipal de Pompéu

Requerimento

Nº 0021/2017

Exmo.Sr.

PAULO HENRIQUE FARIA

Vereador Presidente da Câmara Municipal

Pompéu/MG

O Vereador que esta subscreve, na forma regimental e após deliberação do Plenário

desta Egrégia Casa Legislativa, requer que seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal  para

fornecer as seguintes informações e/ou documentos:

1º) relação de todos os ocupantes de cargos em comissão e de confiança, especificando

nome, secretaria de lotação e respectiva atribuição;

2º) se há algum ocupante de cargo em comissão ou de confiança em desvio de função.

JUSTIFICATIVA:

A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República para acompanhar

a execução do orçamento municipal e verificar a legitimidade dos atos do Poder Executivo.

Cabe ao Vereador avaliar permanentemente as ações do Prefeito. A Câmara pode realizar esse

controle diretamente ou por intermédio do Tribunal de Contas Estadual.

É múnus do vereador fiscalizar o Poder Executivo, não podendo abrir mão deste

encargo. As informações ora requisitadas são de extrema relevância ao esclarecimento de fatos

praticados no âmbito do Município, especialmente por se tratarem de boatos que há ocupante

de cargo de confiança lotado numa secretaria e, na prática, trabalhando noutra. A averiguação

de tal fato se faz necessária para esclarecer a verdade e divulgar à população se não for

verdadeiro tal boato e, caso contrário, tomar as medidas legais cabíveis para que tal ato não

ocorra porque será contrário à legalidade.

Assim, a edilidade é responsável pela fiscalização das ações tomadas pelo poder

executivo, isto é, pelo Prefeito, cabendo-lhe a responsabilidade de acompanhar a administração

municipal, principalmente no tocante ao cumprimento da lei.

Serve o presente para requerer as informações necessárias à fiscalização.

Nesses termos, pede-se deferimento.

Sala das Sessões José Porto, 09 de maio de 2017
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Sebastião Geraldo da Silva

Vereador
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