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CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA - CE 

REQUERIMENTO N.°_LJ 2019 

EXMO. SR. PRESIDENTE, EXCELENTÍSSIMOS SENHORES (A) 
VEREADORES (A) DA CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA, 
ESTADO DO CEARÁ. 

EDUARDO HONORATO PAULO, Vereador com assento nesta Casa 
Legislativa, na forma Regimental, vem mui respeitosamente ante V. Exa. depois de ouvido 

o Plenário, REQUER se digne enviar REQUERIMENTO 	 "Chefe 
do Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações 
relacionadas ao contrato de concessão de direito de uso e exploração do 
Parque de Eventos o PINHEIRAO, celebrado entre o município de Missão 
Velha e a Empresa F. EVENTOS e / outras se for o caso: O contrato de 
concessão realizado com a Empresa a Empresa F. EVENTOS e / outras gera 
quais obrigações para a mesma? Essas obrigações estão sendo respeitadas e 
cumpridas? E guais as melhorias já executadas desde o início do contrato, 
junto ao Parque de Eventos? Os valores mensais referente ao consumo de 
energia estão sendo quitados de que forma pelos usuários? E uma taxa única 
para todos ou há alguma distinção na cobrança entre os mesmos? Quais os 
critérios usados para a locacão de datas para os interessados? De que forma 
é realizado esses agendamentos? E no início do ano? Enviar prestação de 
contas desses possíveis alugueis e/arrendamentos", tal solicitacão é de extrema 
importância para o exercício do papel do vereador e para darmos respostas a sociedade, os 
motivos acima citados se justificam, o Poder Legislativo tem como funções principais a de 
legislar e a de fiscalizar a Administração Pública, sempre pautadas pelos princípios 
constitucionais;  sendo que a função fiscalizadora é tão importante quanto a função 
legislativa, para um melhor posicionamento desse Edil frente aos questionamentos da 
sociedade, e para que a plena e justa fiscalização que é mister do Legislativo seja feita, sendo 
que é de grande alcance social, e seja feita a necessária JUSTIÇA. 

Nestes termos, pede e espera aprovação. 
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