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REQUERIMENTO Nº06/2023 

 

ASSUNTO: SOLICITA INFORMAÇÕES  

REQUERIMENTO: NEUZA RIBEIRO 

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 sobre obras/construções públicas em andamento em 

nosso município. 

 
Considerando que em seu Art. 2º do Regimento Interno da Câmara de 

Vereadores tem funções legislativas, exercer atribuições de 

fiscalização externa, financeira, orçamentária e patrimonial de 

controle e de assessoramento dos atos do Executivo e de Julgamento 

político administrativo, desempenhando atribuições que lhe são 

próprias, atinentes a gestão dos assuntos de sua economia interna; 

 

Considerando que o Art. 29 da Constituição Federal Capitulo IV dos 

Municípios, o Município roga-se a lei orgânica, já o artigo 30 

dispõe que compete ao município legislar sobre o assunto local, 

sendo que o Art. 31 da CF/88, define que a fiscalização do 

município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante 

controle externo, e pelos sistemas de controle interno ao Poder 

Executivo Municipal, na forma de Lei; 

 

Considerando o bom esclarecimento dos fatos e para que este 

vereador possa entender melhor a questão e informar a população. 

 

1 – Quantas obras/construções públicas em andamento foram 

assumidas pela nova gestão?  

 

2 – Quais são essas obras/construções públicas? Favor listar o 

endereço completo do prédio/construção, o valor da obra, a data de 

início da obra, o prazo previsto para a sua entrega, e a empresa 

responsável pela sua execução. 

 

3 – Outras informações que julgarem pertinentes. 

 

Justificativa: 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  

06 de fevereiro de 2023. 

 

 

NEUZA RIBEIRO  

Vereadora  

 

 

 


