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REQUERIMENTO 61/2012
Ao
Presidente da Câmara Municipal de Rio Novo
Sr. José Adriano Tostes Xavier
O Vereador que abaixo subscreve, requer que após tramitação
regimental e aprovação dos demais Edis, sejam enviadas as solicitações abaixo ao Sr.
Prefeito Municipal Antonio de Moura Varoto;
- Que seja enviado a esta casa de Leis o Boletim diário de Caixa de todo o Mês de
JUNHO e JULHO de 2012
- Cópias dos recolhimentos a tesouraria referentes aos alugueis de Barracas e
estacionamento nas Festividades das Exposições Agropecuárias realizadas no
município neste mandato, ou informação do montante arrecadado e destino dos
mesmos.
- Informação sobre o motivo do atraso nos salários dos funcionários da saúde uma
vez que não existia nenhuma solicitação de suplementação em tramite nesta casa
de leis.
- Informação do valor total repassado a entidade XV DE NOVEMBRO com as
devidas cópias da segunda via dos cheques emitidos até a presente data durante
este ano de 2012.
JUSTIFICATIVAS:
A primeira solicitação é para acompanhamento das receitas e despesas
e sendo que este boletim não esta sendo enviado a esta casa como prometido.
A segunda solicitação é para termos ciência destes valores
arrecadados e seu destino, uma vez que somos sabedores dos gastos realizados nestas
festividades conforme demonstrativos de despesas enviados mensalmente a esta casa.
A terceira solicitação é devido esta casa ter sido responsabilizada por
atraso no pagamento ocorrido anteriormente no mesmo setor da saúde e a quarta
solicitação é para confrontar com as receitas apresentadas em prestação de contas da
referida instituição que será solicitada diretamente por este vereador e torcedor.
Sala das Sessões, 22 de agosto de 2012 .

___________________________________________________
Elder Louro de Souza – Vereador proponente

