REQUERIMENTO Nº 053/14.
DE 27 DE AGOSTO DE 2014.
Exmo. Sres. Vereadores e Presidente:
Os vereadores abaixo assinado, no uso de suas
prerrogativas parlamentares, etc.:-

Considerando que são função Legislativa,
exercer a fiscalização externa, financeira e orçamentária de controle e
assessoramento dos atos do Executivo, nos termos do artigo 2º do
Regimento Interno da Câmara Municipal e artigo 31 da Constituição
Federal;
Considerando, ainda, que nos termos da Lei
Orgânica todo pedido de informação feito pela Câmara deve ser
respondido em 15 dias pelo Senhor Prefeito, e, se não conseguir
responder, cabe pedir mais 15 dias de prazo improrrogável em ofício
fundamentado, apenas se a complexidade do requerimento exigir prazo
maior;

Considerando que, nos termos do art. 50 da
Constituição Federal, o pedido de informação formulado por escrito, pelo
vereador, a partir da Câmara Municipal, não pode ter sua resposta
negada, deve ser respondido no prazo de 30 dias e não pode ser prestada
informação falsa, portanto o Prefeito Municipal não pode se omitir de
responder aos requerimentos, sobre a alegação de que as informações se
encontram no Portal transparência, portanto na pratica, os pedidos de
informações permanecem sem respostas.
Considerando que se torna difícil o trabalho
legislativo se o Prefeito não responde os pedidos de informações feitos
pelos vereadores, não cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior
por parte do Executivo de que qualquer vereador não tem a informação
precisa sobre determinadas circunstâncias;

Considerando que é inegável o dever do
Executivo de atender às solicitações formuladas pelo Legislativo, até
mesmo para que o Poder Legislativo possa cumprir com sua missão
constitucional e que encontra-se estampada, dentre outros pontos, no
artigo 46 da Lei Orgânica Municipal;

Considerando, que, os vereadores que
subscrevem, JAMAIS trabalharam com Achismos, sempre tendo em mãos
dados pontuais e diretos, devendo, portanto, que o Senhor Prefeito
responda os requerimentos solicitados para que o trabalho parlamentar
seja feito de forma organizada, coerente, responsável e com vistas no
bem comum, ajudando essa municipalidade;
Considerando, finalmente, o não atendimento
desta municipalidade aos requerimentos abaixo citados:

Requerem à Mesa, ouvido o Colendo Plenário,
satisfeitas as formalidades regimentais, sejam oficiado ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal, a fim de que o mesmo envie a esta casa de leis,
dentro do prazo regimental, respostas as solicitações feitas pelos
seguintes Requerimentos, de autoria do Vereador Gilmar Dias de Oliveira
e aprovado por unanimidade:
Requerimento nº 028, 032, 034, 046 e 050/2014, alegou que as
informações se encontram no Portal transparência;

Requerimento nº 045/2014, respondeu metade outra alegou que as
informações se encontram no Portal transparência,
Requerimento nº 045, respondeu parcialmente, restante alegou que as
informações se encontram no Portal transparência;
Sala das Sessões
Domingues”, 27 de agosto de 2014.
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