
CÂMARA MuNIcIPAL DE MISSÃO VELHA - CE 

REQUERIMENTO N.Z-6_J 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 

"Prefeito com cópia ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Secretaria 
Municipal de Governo, solicitando informações sobre a situação das ruas do 
Município. 1. O Município tem controle da Quantidade de áreas públicas 
que necessitam de calçamento ou manutenção? Se positiva, quantas e quais 
as localidades e, existe um cronograma de quando os servicos de calçamento 
ou manutenção destas áreas serão realizados? 2. Se negativa a resposta da 
pergunta n° 1, existe alguma iniciativa do Governo Municipal para fazer um 
levantamento da falta de calçamento ou manutenção? 3. Em caso de áreas 
públicas sem calçamento ou manutenção, como o munícipe faz para solicitar 
esses serviços ao setor responsável? 4. Existem solicitações cadastradas para 
esses serviços? Se positivo, informar o número de solicitações recebidas nos 
últimos 12 (doze) meses, bem como a relação de atendimento das mesmas 
pelo setor responsável. (Encaminhar relação com nome, endereço, data da 
solicitação e atendimento e valor investido). S. Quais providências o 
Governo Municipal tem tomado para o calcamento ou manutenção em 
locais de responsabilidade de particulares?", tal solicitação 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 

Sala das Sessões da GMúnicipal 	Missãoelha, 	Ceará - Plenário 
Vereador Dioclécio 
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