Câmara Municipal de Nova Guataporanga
CNPJ. 53.307.112/0001-56
Rua Brasil, nº 350 – Fone: (18) 3856.1231 – Cep. 17950-000
Email: camaraguata@abcrede.com.br

REQUERIMENTO N° 011/2018
Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Considerando, que cabe à Câmara Municipal solicitar informações ao
Prefeito sobre assuntos referentes à gestão administrativa (Lei Orgânica do
Município, artigo 34, inciso XIX), nos termos e na forma do Artigo 159, inciso
VII, do Regimento interno da Câmara Municipal de Nova Guataporanga,
Requeiro que seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal, solicitando à Sua
excelência prestar as seguintes informações sobre as despesas em viagens
realizadas para deslocamento fora do município do Senhor Prefeito e de seus
auxiliares, ligados ao Gabinete do Chefe do Executivo;
1) Detalhe e informe com a descrição dos roteiros e despesas com cópia
de notas fiscais ou documentos comprobatórios, como despesas de hospedagem,
pedágio, alimentação e outros, à contar de 01 de janeiro de 2017 até o momento da
prestação da informação.

JUSTIFICATIVA
As cópias solicitadas são necessárias, para a averiguação das despesas
de viagens, realizadas pelo Prefeito Municipal durante o exercício.
Considerando que o Poder Legislativo ocupa papel preponderante no
controle e fiscalização dos negócios municipais, e que a função de controle e
fiscalização da Câmara Municipal é uma das mais importantes do Legislativo;
Considerando que a Constituição Federal em seu inciso XXXIII, do art.
5º, diz textualmente que: “todos têm direito a receber dos órgãos públicos
informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão
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prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”;
ISTO POSTA, depois de ouvido o douto e soberano Plenário, seja oficiado
ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para prestar as informações acima,
detalhando-as na forma acima descrita.

Sala das Sessões, 08 de junho de 2018.

___________________________
LORRAINE AUGUSTO
Vereadora MDB

