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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 a importância do Controle Interno para a fiscalização e muni-
ciamento de informações da Administração Pública e, desta forma, auxilie o 
ordenador de despesa na tomada de decisões, sendo os "olhos" do Tribunal 
de Contas do Estado de  Sao  Paulo dentro do município. 

Considerando que a unidade de controle interno do município tem por de-
terminação da legislação que ser ocupado por cargo de provimento perma-
nente, de modo a garantir independência de suas atribuições: 

Considerando o retorno a normalidade diante da diminuição dos casos de 
COVID e, consequentemente, a diminuição da pandemia, o que permite rea-
lização de eventos com aglomeração de pessoas, como concursos públicos, 
que já há algum tempo vem sendo feito nas cidades da região: 

REQUEIRO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, nos termos regi-
mentais e consultado o douto Plenário, suas dignas providências no sentido 
de informar o motivo de que até a presente data não foi aberto edital para 
provimento do cargo de controlador interno em nosso município. 

Justificativa 

Este requerimento se faz necessário, pois é dever do vereador a função de 
fiscalizar qualquer assunto de interesse público. Cabe ressaltar que este car-
go é de extrema importância para a gestão pública, que seu provimento pode 
ser realizado, já que segundo o próprio Executivo em projetos recentes afir-
mou que os limites da folha de pagamento estão sendo cumpridos. 

APROVADO  
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