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REQUERIMENTO n. 26/2014

Considerando que é dever do vereador estar a par da
administração municipal em todos os setores,

Considerando que, normalmente as cobranças dos cidadãos
são feitas através do legislativo,

Requeiro, seja enviado a esta casa:
1- Considerando que apresentei em 2013 e a câmara aprovou uma emenda no
orçamento 2014, destinando o valor de R$ 200.000 para adequação de terrenos
irregulares localizados no município, requeiro informação do executivo municipal se
existe algum projeto sendo implementado neste sentido, ou mesmo se há previsão
para se fazer isto no ano em curso, visto que se trata de uma necessidade urgente,
dado que estes espaço urbanos não utilizados ou mesmo subutilizados, além de não
atender a finalidade social dentro do perímetro urbano, causam dispêndio de recursos
por parte do município que além de não arrecadar impostos devidos, tem muitas vezes
que se fazer a limpeza dos mesmos, usando a infraestrutura do município.

2 - Requeiro do executivo municipal que informe ao legislativo qual é atualmente o
valor créditos municipais tributários e não tributários inscritos ou não na dívida ativa,
vencidos e não pagos ainda que discutidos judicialmente, incluindo inclusive aqueles
saldos de crédito que tenham sido objeto de parcelamentos, e ainda, quais ações são
desenvolvidas por parte do município no sentido de receber estes créditos, já os que
mesmos é parte importante para manter o equilíbrio da administração, quanto a
prestação de serviços a população de forma mais eficientes

3 - Considerando a Lei nº 1858 de 08 de setembro de 2010 instituiu o Fundo Municipal
de Esportes de Itirapuã, requeiro do executivo municipal informação se a partir de
2013 ouve repasse financeiro por parte do município a este fundo ou qualquer outra
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movimentação financeira através do mesmo, e ainda se há por parte do município
previsão de utilização deste fundo para dar apoio ao esporte no município.
4 - Requeiro do executivo municipal também se existe constituído no município o
COMDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente.

Sala das Sessões em 27 de junho de 2014.

JOSÉ REIS SILVA
Vereador

