
 

REQUERIMENTO Nº 37/2017 

 

Senhor presidente, 

 

 A vereadora que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas 

regimentais e legais fundamentada no art. 217, combinado com o art. 221 

inciso VIII ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem requerer a 

mesa, depois de ouvir o soberano plenário que seja encaminhado expediente 

ao chefe do Executivo Municipal o Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 

Prefeito deste Município, com Cópias a Secretaria de Administração e 

Finanças, e de conformidade ainda com o inciso XIV do art. 72 da Lei Orgânica 

Municipal e art. 4º, III do Decreto-Lei n.º 201, de 27 de fevereiro de 1967, 

possam encaminhar a este Parlamento Municipal os esclarecimentos que se 

seguem: 

1ª- Em relação ao Art.5°, §1° - Os Secretários Municipais deverão conter e 

limitar as despesas de suas respectivas Secretarias em até 75% (setenta e 

cinco por cento) da receita própria prevista na LOA (citação ipsis litteris) 

solicitamos cópias das medidas e procedimentos adotados bem como os 

relatórios com seus respectivos resultados. 

2ª Em relação ao Art. 5°, § 2° - Os Secretários Municipais deverão conferir 

e inventariar o patrimônio de sua Secretaria, informando seu estado de 

conservação e o nome do servidor responsável por sua guarda, no prazo 

improrrogável de 30 (trinta) dias (citação ipsis litteris) solicitamos cópias 

dos relatórios emitidos. 

3ª Em relação ao Art. 10° - Fica determinada a realização de Auditoria Fiscal e 

Contábil nas contas do Município (citação ipsis litteris). Solicitamos cópias 

dos pareceres contábeis emitidos. 

4ª Em relação ao Art. 11 - Fica determinado o recadastramento de todos os 

servidores, bem como realização de Auditoria Fiscal na respectiva Folha 

de Pagamentos (citação ipsis litteris). Solicitamos cópias das folhas de 

pagamento auditadas e cópia do parecer fiscal emitida sobre as mesmas. 

 

JUSTIFICATIVA:- 

Justifica-se que esta parlamentar quer saber sobre as informações e os 

documentos eventualmente necessários referente ao Decreto Número 

3.333/2017.   

 

EDILAINE MARTINS 

Vereadora Autora 

 

GABINETE DA VEREADORA 

Jaciara, 06 de novembro de 2017. 


