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Sr. Presidente, 

Requeiro a Vossa Excelência, após obedecidas às formalidades 
regimentais e ouvido o Soberano Plenário que esta Casa solicite à Excelentíssima 
Senhora Prefeita Municipal de Moju o envio da Relação atualizada, bem como das 
Folhas de Pagamento dos servidores efetivos, concursados, contratados, 
terceirizados e comissionados com seus respectivos vencimentos por Secretarias, 
referente aos meses de julho e agosto de 2018. 

JUSTIFICACÃO 

A presente solicitação tem como fundamento a função fiscalizadora do 
Poder Legislativo nos termos do que prescreve o artigo 31 da Constituição Federal. 

É importante ressaltar que o vereador quando fiscaliza a atuação do gestor 
público municipal está, na verdade, cumprindo uma obrigação fixada pelo texto da 
Constituição Federal Brasileira de 1988, a qual estabelece em seu art. 31 que a 
fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante 
controle externo. 

Isso significa que é responsabilidade do vereador fiscalizar e controlar as 
contas públicas. A Câmara Municipal foi encarregada pela Constituição da República de 

• acompanhar a execução do orçamento do município e verificar a legalidade e legitimidade 
dos atos do Poder Executivo. É função do vereador avaliar permanentemente a gestão e as 
ações da Prefeita. 

Nobres Vereadores, a presente proposição visa, sobretudo, que esta Casa 
seja informada sobre a gestão financeira e patrimonial do Município no cumprimento de 
sua missão constitucional. 

Esperamos, assim, contar com o apoio dos Nobres Colegas à aprovação da 
presente proposição por se tratar de relevante interesse do Município. 
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