Câmara Municipal de Votorantim
“Capital do Cimento”
ESTADO DE SÃO PAULO

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

REQUERIMENTO Nº 159/18
CONSIDERANDO que, é de conhecimento de todos, as consequências da grave crise financeira que
atinge as Administrações Públicas. Em razão disso, os governos quase não têm recursos para
investimentos, além daqueles dispensados à manutenção da máquina pública;
CONSIDERANDO que, é sabido também que, sem o socorro de verbas parlamentares, os municípios
não sobrevivem;
CONSIDERANDO que, no decorrer deste ano, ouvimos o anúncio de promessas de envio de verbas
parlamentares para Votorantim, que se cumpridas e somadas, dariam uma significativa e importante soma
em dinheiro, que traria alívio aos cofres públicos;
CONSIDERANDO que, referidas verbas parlamentares são dirigidas; isto é, são destinadas para serem
aplicadas em áreas específicas como: saúde, educação, infraestrutura urbana entre outras;
CONSIDERANDO que, nosso pedido se baseia na importância da transparência das ações do Poder
Público e, principalmente, como fonte de informação ao munícipe e do governo municipal cumprir uma
agenda positiva, no que tange a informar a população sobre obras e ações públicas realizadas.
Diante do exposto, REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, se oficie ao Senhor
Prefeito Municipal, para que nos informe, sobre a possibilidade de encaminhar um balanço atualizado
(após o último, enviado a esta Casa de Leis, em fevereiro do corrente), com informações, sobre as verbas
parlamentares prometidas e as já recebidas; e, também, uma Prestação de Contas, quanto a suas
respectivas aplicações em 2017 e 2018?

Que do deliberado se dê ciência aos órgãos de imprensa abaixo relacionados:
 TV Votorantim;
 Jornais: "Folha de Votorantim", "Gazeta de Votorantim" e "Cruzeiro do Sul";
 Departamentos Jornalísticos das Rádios: Band FM, Cantate FM, Cruzeiro FM e Nova
Tropical FM;
 Site: www.cidadedevotorantim.com.br, na pessoa do Sr. lrineu Oliveira;
 Blog "noticiasvotorantim", da Jornalista Luciana Lopez.

Plenário "Pedro Augusto Rangel", em 5 de junho de 2018.

ADEILTON TIAGO DOS SANTOS
“Ita”
Vereador

