
i‘ , i A 

4. 

+521+ ‘,40040110 
+,1611,4' 

oa, zoo,, o 
4,00-N. 

O
CI

V
A

O
H

d
V

 

a 	o curuo 
ereador 

En 

'Leticia 	 va Martins 
Vere dora 

V
yka. 
rea 

Robson  de Araújo 
Vereador 

CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUt 
Estado de  Sao  Paulo 

Plenário Alexandre Chauar 
Rua Antonio Benedito de Almeida, 22 

Vila Ana Maria CEP. 18225000 Sarapui  
Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.gov.sp.br  

REQUERIMENTO N° 20/2022 
Autoria: Adriano Cirilo, Bruno Henrique Garcia 

Correa, Leticia Correa  da Silva Martins 
e  Robson  de Araújo 

-  
Sessão Ordinária: 16/03/22 

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto que 
também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos artigos 285 
e 291, inciso II, "m", do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

Considerando que o Requerimento n° 96/21 não foi respondido como determina o 
prazo regimental de 15 dias, conforme determina o Artigo 17,XII e 77, XXV da Lei 
Orgânica do Município; 

Considerando que chegou até nós uma denúncia sobre um possível furto de bate-
ria de caminhão na garagem municipal, 

Considerando que de imediato fomos até a garagem municipal e conversamos com 
o encarregado que confirmou o furto e ainda acrescentou que foi realizado o boletim 
de ocorrência. 

REQUEREMOS novamente ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos ter-
mos regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências de infor-
mar e enviar cópia do que segue: 

- enviar cópia do boletim de ocorrência 
- foi aberto algum processo administrativo para apuração? 
- em caso de abertura do processo administrativo enviar cópia. 
- após o ocorrido foi tomado alguma providência para que fatos como estes 
não ocorra mais? Quais as medidas? 

Justificativa 

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador, como representante 
desta Casa de Leis, exercer o controle externo ao bem da Administração Pública. 

Sala das Sessões, 
Em, 14 de março de 2022. 
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Sala das Sessões, 
Em, 29 de novembro de 2021. 
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CÂMARA MUNICIPAL DE SARAPUi 
Estado de  Sao  Paulo 
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Tel.:  3276-1488 -  site:  www.camarasarapui.gov.sp.br  

REQUERIMENTO N° 96/2021 
Autoria: Adriano Cirilo, Bruno Henrique Garcia  

Correa, Leticia Correa  da Silva Martins 
e  Robson  de Araujo 

Sessão Ordinária: 01°/12/21 

Considerando que, são necessárias as informações abaixo requeridas, posto 
que também seja dever do legislador a solicitar informações, nos termos dos 
artigos 285 e 291, inciso II, "m", do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

Considerando que chegou até nós uma denúncia sobre um possível furto de 
bateria de caminhão na garagem municipal, 

Considerando que de imediato fomos até a garagem municipal e conversa-
mos com o encarregado que confirmou o furto e ainda acrescentou que foi 
realizado o boletim de ocorrência. 

REQUEREMOS ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos 
regimentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências de in-
formar e enviar cópia do que segue: 

- enviar cópia do boletim de ocorrência 
- foi aberto algum processo administrativo para apuração? 
- em caso de abertura do processo administrativo enviar cópia. 
- após o ocorrido foi tomado alguma providência para que fatos como 
estes não ocorra mais? Quais as medidas?  

Justificative  

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador, como repre-
sentante desta Casa de Leis, exercer o controle externo ao bem da Adminis- 
tração Pdblica. 
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