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REQUERIMENTO NOAqO /2021 DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Acaraú/CE,
Exc-Ieníssimos Senhores Vereadores e Vereadoras.
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Requerimento para a criação de uma Comissão
Especial suprapartidária com a finalidade de
estudar, aprimorar e emendar o Projeto de Lei n°
035/2021 do Plano Plurianual do Município de
Acaraú.

Excelentíssimo Senhor Presidente, Vereador José Edílson Araújo, este requerimento tem
como objetivo a criação de uma Comissão Especial de Estudos suprapartidária
visando estudos, aprimoramento e se possível emendar o projeto de lei do Plano
Plurianual do município de Acaraú.
O Projeto de Lei n° 035/2021 que dispõe sobre o Plano Plurianual foi entregue a esta
casa, porém, ele foi elaborado pelo Poder Executivo sem a realização de nenhuma
audiência pública ou mesmo indicação a esta casa para que o faça, em total
desconformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, art. Art. 48, § 1°, 1, e do
Estatuto das Cidades, Lei n° 10.257/2001, Art. 44 c/c Ari. 40, III
No entanto, como o PL ainda tramita nesta casa, ainda em fase de pré-analise, é de
suma importância, que o Plano Plurianual que estabelece as diretrizes, objetivos e
metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras delas
decorrentes nos próximos anos, tenha participação ativa da sociedade acarauense,
demonstrando suas necessidades e urgências para serem integradas neste plano.
Dito isso, urge a necessidade desta Casa do Povo em sanar este erro na elaboração
do plano do Executivo Municipal, criando uma Comissão Especial suprapartidária de
livre adesão para estudar, melhor elaborar, e emendar o PL n° 035/2021, com a
realização de audiências públicas e melhores debates para qualificar e melhor
atender as necessidades do povo acarauense e do Município como um todo.
Ademais, dada importância e o impacto que a elaboração de a aprovação desse
plano tem nas vidas de todos os cidadãos acarauenses, é salutar que este
requerimento é assinado por grande número de vereadores que não se negam ou se
omitem de suas responsabilidades e ainda demonstram o desejo de corrigir
ilegalidades cometidas por outros entes federativos.
Diante disso, dos fatos e necessidades apresentados, REQUEIRO à esta Douta Mesa,
depois de ouvido a decisão deste Plenário, como determina o Regimento Interno,
dada a extrema necessidade dessa situação, peço a aprovação desse requerimento
de criação de Comissão Especial suprapartidária com a finalidade de estudar,

Rua José Otalício Martins Rocha, N° 250, Monsenhor Edson Magalhães - CEP: 62580-000 - Acaraú - CE
CNPJ:02.346843/0001-70 - CGF:06.920412-8 - Fone/Fax: (88) 3661-1541 - E-mail: cmacarau@gmaiLcom

9

i, 14
A

*

26,L

'1

CÂMARA MUNICIPAL DEF

ACARAL-

'

aprimorar e emendar o Projeto de Lei n° 035/2021 do Plano Hurianual do Município de
Acaraú.
Termos em que,
P. Deferimento.
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