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REQUERIMENTO Nº 097/18 

 

 

CONSIDERANDO que, é importante, salientarmos que, o Vereador, quando controla a atuação 

do gestor público municipal, está, na verdade, cumprindo uma obrigação fixada pelo texto da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual estabelece em seu artigo 31 que a fiscalização do 

município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, garantindo assim, que os recursos 

sejam, de fato, destinados para atenderem às necessidades da população, além de participar da 

elaboração do orçamento, ajudando a definir as prioridades para os gastos do governo e a 

aplicação desse dinheiro, zelando pela boa e correta destinação do dinheiro público; 

 

CONSIDERANDO que, zelando pelas atribuições do Vereador, e, entendendo que a resposta ao 

Requerimento nº 037/18, de autoria deste Vereador, não conseguiu satisfazer e sanar as dúvidas 

existentes; e que, os valores encaminhados (como resposta) ficaram abaixo da expectativa deste 

Vereador, por ora, estamos solicitando informações mais detalhadas através do envio de cópias 

de toda a documentação de controle de entrada e saída da COMAS – Comissão Municipal de 

Assistência Social. 

 

Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao 

Senhor Prefeito Municipal, para que, no prazo legal, nos preste as informações, enviando 

cópias dos documentos abaixo relacionados: 

 

1) Extrato Bancário, com os lançamentos dos últimos 12 meses da conta da COMAS; 

2) Notas fiscais de todos os gastos, inclusive contratos de locação do Salão Shelton, para 

realização dos Jantares beneficentes realizado pela COMAS; 

3) Notas fiscais das compras de cestas básicas e leite do ano de 2017; 

4) Notas fiscais dos remédios, fraldas e equipamentos de Saúde (Cadeira de rodas, 

muletas, andador e outros, adquiridos em 2017); 

5) Toda documentação que comprove o valor arrecadado na Festa Junina 2017 (Notas 

Fiscais e Planilhas, incluindo os contratos com os prestadores de serviços); 

6) Comprovante de valores pagos com despesas de funcionários, combustíveis e 

manutenção do veículo usado pela COMAS; e, 

7) Recibos dos valores pagos às bandas regionais e ao cover de Elvis Presley contratado 

para apresentação na Festa Junina de 2017. 

 

 

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 10 de abril de 2018. 

 

 

 

ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO 

Pastor “Lilo” 
Vereador  


