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REQUERIMENTO N.° 	 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, REQUEREMOS se digne 	enviar Ofício a 
"A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMTN1STRACAO, solicitando as 
seguintes informações a respeito do uso do valor arrecadado com multas de 
trânsito: 1 - Qual a quantidade de multas de trânsito aplicadas mensalmente 
no Município, bem como a respectiva discriminação dos tipos de infração 
registradas e dos valores em reais, a serem arrecadados; 2 - Qual o valor 
arrecadado com multas de trânsito no ano de 2017 até a presente data, com 
detalhamento mês a mês; 3 - O valor arrecadado com multas de trânsito vem 
sendo usado para pagamento de salários, em caso positivo, qual o valor 
utilizado; 4- Onde tem sido aplicado os valores arrecadados com as multas de 
trânsito no ano de 2017 até a presente data, com detalhamento por setores de 
aplicação desses recursos (sinalização, engenharia, fiscalização, compra de 
matérias rara policiamento, educação no trânsito e reparos no asfalto); 5 - 

Outras informações que julgar pertinentes", 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, 

P. e espera aprovacão. 
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