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REQUERIMENTO Nº44/2021 

 

 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES 

 

REQUERIMENTO:PAULO X. DE JESUS, EDILSON DA SILVA, NEUSA G. 

R. LODETE 

 

REQUERIDO: Executivo Municipal 

 

 

   Pelo presente e na forma regimental REQUEIRO, 

ouvido o D. Plenário, seja Oficiado o Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal e a quem lhe for responsável, no sentido de 

Fornecer a esta AUGUSTA CASA DE LEIS informações referente 

a gastos detalhados mensalmente do IPREM de nosso 

município. 

 

 

 Diante do ofício nº054/2021 datado em 08 de abril 

de 2021 de autoria do Senhor Diretor Presidente 

do Instituto de Previdência Municipal de 

Rubinéia, em atendimento ao Requerimento nº 

34/2021 aprovado por unanimidade nesta Casa de 

Leis em Sessão Ordinária do dia 24 de março de 

2021, onde solicitamos as seguintes informações:  

 Qual é o valor em Reais da despesa administrativa 

do IPREM?  

 Qual o valor que foi gasto nos últimos 4 anos, 

discriminar ano a ano. 

 Descrever os valores individualmente dos últimos 

4 anos no que foi gasto? 

 

 Considerando que o conteúdo existente no referido 
ofício, não atende as expectativas do requerimento 

ora aprovado por esta Câmara. 

 Considerando que o ofício menciona “No que tange 
aos valores individualmente gastos dos anos acima 

referenciados, qualquer cidadão pode ter amplo e 

irrestrito acesso a essas informações, no site do 

Instituto de Previdência Municipal de Rubineia- 
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IPREM- mencionando assim o endereço eletrônico – 

Cabe ressaltar aqui, que as informações 

solicitadas se encontram prejudicada, uma vez que 

no referido endereço eletrônico temos acesso tão 

somente aos empenhos, limitando o acesso a notas 

fiscais e demais peças que integram os empenhos de 

gastos. 

 Solicitamos que seja encaminhado a esta Casa de 

Leis, informações detalhadas mensalmente, contendo 

inclusive cópias dos anexos que compõem o empenho 

de gastos dos últimos quatro anos, ou seja, 2017, 

2018, 2019,2020.    

 

 

 

Justificativa: Vale ressaltar que tais solicitações visam o 

conhecimento desta Augusta Casa de Leis, cujos vereadores têm o 

poder de fiscalização junto ao município. 

 

 

Sala das Sessões José Luiz Correia  

12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

Paulo Xavier de Jesus 

Vereador 

 

 

 

 

 

Edilson da Silva 

Vereador 

 

 

 

 

 

 

Neuza Garcia Ribeiro Lodete  

Vereadora 

 

 


