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Requerimento

Nº 0040/2017

Exmo.Sr.

PAULO HENRIQUE FARIA

Vereador Presidente da Câmara Municipal

Pompéu/MG

Os Vereadores que este subscrevem, na forma regimental e após deliberação do

Plenário desta Egrégia Casa Legislativa, requer que seja oficiado   que seja oficiado  ao Exmo.

Sr. Prefeito Municipal requisitando os seguintes documentos abaixo descritos, devendo os

mesmos ser entregues à Câmara Municipal dentro do prazo, advertindo-o, no ofício, de que a

não entrega no prazo legal das informações requeridas, importará em tomada de medida

judicial:

Cópias das prestações de contas do Fundo Municipal do Complexo Esportivo da Praça

de Esportes José Maria Álvares da Silva; relação dos membros da diretoria e dos conselhos

deliberativo e fiscal, bem como a ata ou documento equivalente de suas constituições, tudo

relativo ao exercício financeiro de 2017.

JUSTIFICATIVA:

A Lei nº 2.009/2013 criou o Fundo Municipal do Complexo Esportivo da Praça de

Esportes José Maria Álvares da Silva, bem como a estrutura de seus órgãos colegiados. É

importante ressaltar que o Complexo Esportivo é financiado por meio de dinheiro público e,

portanto, obrigado a escriturar suas receitas e despesas para sua regular prestação de contas.

Assim, é obrigação do Poder Legislativo a fiscalização das contas do citado Fundo

Municipal, no tocante a regular e escorreita aplicação do dinheiro público.

Desta forma, o presente tem por finalidade a requisição dos documentos necessários à

fiscalização da regular constituição da diretoria e dos conselhos deliberativo e fiscal e da

prestação de contas.

Nesses termos, pede-se deferimento.

Sala das Sessões José Porto, 15 de dezembro de 2017
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Vereador
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