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Requerimento Nº 155/2018

Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 124, II, do Regimento Interno,
que seja solicitado ao Executivo Municipal às seguintes informações necessárias à instrução do
Projeto de Lei 2155/2018, relativas ao Detalhamento de que acompanha o Projeto( fls. 06/08cópia anexa):
a) a despesa do item 46 – Locação de Imóvel – Salão Comunitário refere-se a qual
salão?
b) com relação ao item 81 relativo à Revisão do Código Tributário que esclareça à
respeito da referida revisão, se trata-se de procedimento já efetivado ou em efetivação, bem
como os objetivos da revisão;
c) com relação ao item construção de UBS esclareça quais Unidades Básicas a que
se refere a referida despesa, se trata-se do término das obras já existentes ou construção de novas
unidades;
d) com relação ao item 435 – Serviços de Terceiros, que se esclareça e/ou
identifique quais são os serviços compreendidos na referida despesa;
e) com relação ao item 471 – Construção de Ponte, esclareça qual ponte e/ou
local onde será construída;
f) com relação aos demais itens constantes do detalhamento, que se esclareça se
são despesas referentes aos próximos três meses (outubro, novembro e dezembro) ou se referemse a pagamento de ações realizadas em período anterior, sendo que no caso de estarem incluídos
pagamentos por despesas anteriores, especificar o montante para pagamento das despesas.
Sala Vereador Cícero Barbosa, 15 de outubro de 2018.
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