ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE AREIA
“CASA DE MANOEL DA SILVA”

17ª. LEGISLATURA
REQUERIMENTO Nº. 001/2016
Autor: Luiz Francisco dos Santos Neto
Assunto: : CONVOCAÇÃO DE TODOS OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS
PARA PRESTAR INFORMAÇÕES SOBRE MATÉRIA DE SUA
COMPETÊNCIA EM PLENÁRIO.

Sr. Presidente:
Venho por meio dessa requer a V. Exa. na forma regimental
após ouvido o plenário, discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao
Chefe do Poder Executivo Municipal, Sr. Paulo Gomes Pereira, no sentido do
mesmo providenciar enviar a esta Casa Legislativa durante as Sessões Ordinárias
do mês de maio do corrente ano, todos os seus Secretários Municipais ou
Adjuntos que estão respondendo como Secretários,, para prestarem informações
em Plenário sobre as suas Secretarias. Quanto as datas serão agendadas e
divulgadas por esta Casa Legislativa.
JUSTIFICAÇÃO:
Desde o início da 17ª Legislatura que esta Casa cobra a presença
dos Senhores Secretários Municipais para prestarem informações de suas pastas
perante os Vereadores e a população, mas a grande maioria ignorou até o
momento esta solicitação que foi feita através de ofício assinado por todos os
vereadores. Agora, seguindo o Regimento Interno no seu Art. 138, inciso VII e a
Lei Orgânica no seu Art. 22, inciso XI, venho através deste requerimento, não só
cumprindo as exigências formais desta Casa, mas também atendendo uma
demanda da própria população que nos cobram melhorias, como também que vem
sendo realizado na Saúde, na educação, no Esporte, na Cultura, no Turismo, na
Agricultura e na Infraestrutura. Enfim, em todas as pastas que compõe a
administração municipal.
Pois, diante da necessidade da população, que deve ficar
informada de todos os atos da administração pública, onde estão sendo aplicados
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os recursos destinados a todas estas pastas, se está satisfatório, se pode melhorar
ou não.
Faço esta solicitação através da Câmara de Vereadores, e espero
contar com o apoio dos nobres colegas Edis.

Sala das Sessões em 22 de Março de 2016

____________________________________
Luiz Francisco dos Santos Neto
Vereador
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