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CÂMARA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA CE 

REQUERIMENTO N. 

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, e de acordo com a Lei Orgânica Municipal, combinado com o 
Regimento Interno, bem com o, com base no inciso XXXIII do art. 52, no inciso II 
cio § 32 do art. 37 e no § 22  do art. 216 da Constituição Federal e na Lei n2  12.527, 
de 18 de novembro de 2011 (Lei de Acesso à Informação), digne-se a douta Mesa 
a oficiar o Prefeito Municipal para que nos preste as seguintes informações: 

1) Tendo em vista a necessidade em dar visibilidade à inclusão social da pessoa 
com deficiência no Município de Missão Velha, e a Lei Orçamentária Anual (LOA) de 
2023, que em breve será votada nesta Casa Legislativa, há, no âmbito do Poder 
Executivo, minuta de Projeto de Lei em elaboração para garantir, sob a forma de 
política pública, acessibilidade plena em prédios e espaços públicos pertencentes ou 
vinculados ao Poder Público municipal, como um Plano Municipal de Acessibilidade, 
à luz da legislação nacional e das normas técnicas sobre o tema, com orçamento e 
cronograma de obras e adequações definidos? 

a) Em caso de resposta positiva, encaminhar cópia da documentação relacionada, 
como Processo Administrativo, de capa a capa, ou estudos afins. 

b) Em caso de resposta negativa, justificar e apontar alternativas. 

Nestes termos, pede e espera aprovação 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Missão Velha, Esra..do Ceará - 
Plenário Vereador Dioclécio Silva Liii. em, 26,de.-6utuhro re 2022. 
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