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EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NIPOÃ
REQUERIMENTO N°00020/2015
Aparecido João Pereira, Vereador com assento nesta Casa, na forma
regimental e depois de ouvido o Plenário requer a Mesa para que encaminhe ao Sr. Prefeito
Municipal, o seguinte pedido de explicações com o encaminhamento das seguintes cópias:
Conforme a Lei Municipal 400/2013 - que Autoriza o Poder Legislativo a
adquirir bem imóvel e a Lei Municipal 416/2013 que autoriza a alienação de imóvel que
especifica, por doação à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de
São Paulo - CDHU. Solicito as seguintes informações:
1- O terreno citado acima cuja aquisição foi autorizada pela Lei 400/2013 foi
devidamente pago ao proprietário?
2- Em caso negativo, qual o motivo de não ter sido quitado?
3- Em caso positivo comprovar com o recibo de pagamento.
4- Em que estágio se encontra a doação à Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo.

JUSTIFICATIVA
Os relatórios acima mencionados contem os dados oficiais, quanto a execução
orçamentária e financeira do Município. Daí a necessidade dos Vereadores terem em mãos
dados concretos sobre a real situação do Município.
Ao Vereador, além de legislar para a população de Nipoã, cabe a ele, a função
de fiscalizar, conforme determina a Lei Orgânica do Município e a Lei de Responsabilidade
Fiscal e Constituição Federal.
No mesmo sentido o Regimento Interno desta Casa, diz que a Câmara
Municipal tem a função fiscalizadora e é exercida por meio de requerimentos sobre fatos
sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e
financeira do Município.
Sala das Sessões, Nipoã, 23 de setembro de 2015.

Aparecido João Pereira
Vereador

