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GABINETE DA VEREADORA PRISCILA KRAUSE

REQUERIMENTO Nº ________/2012
Requeiro a Comissão Executiva na forma estabelecida pelo Regimento Interno
desta

Casa,

que

seja

encaminhado

PEDIDO

DE

INFORMAÇÕES

ao

Excelentíssimo Senhor Prefeito da Cidade do Recife, João da Costa, no sentido
de enviar a esta Casa Legislativa informações pertinentes a reforma e
manutençoão das praças, conforme publicado na imprensa (ver matérias anexas),
em especial quanto aos itens abaixo relacionados:

1. Quais os equipamentos públicos escolhidos e os respectivos endereços?
2. Qual o critério para definição e escolha desses equipamentos públicos?
3. Explicar a razão da escolha de cada um dos equipamentos
4. Apresentar o cronograma físico-financeiro de cada obra.
5. Os recursos utilizados na ação são oriundos de qual dotação? Há recursos
de outros entes envolvidos? Quais? Qual o valor desembolsado por cada
ente envolvido?
6. Apresentar o valor que a dotação dispunha nos exercícios 2009, 2010 e
2011.
JUSTIFICATIVA
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Nada mais justo que esta Casa, cumprindo seu papel fiscalizador, conheça os
pormenores da ação do Município, no cumprimento de legislação que visa
assegurar dignidade ao cidadão-contribuinte.
Recentemente a imprensa de Pernambuco publicou matéria que informa sobre a
ação de manutenção de praças em toda a cidade, recheada com ações de
cuidado em seu entorno. A ação deve ser periódica, mas só agora ela se efetiva.
É dentro desta perspectiva que, observadas as normas regimentais, formulo o
presente pedido de informação ao Poder Executivo Municipal, na certeza de
contribuir para o desenvolvimento de nossa cidade, bem como da presteza de Sua
Excelência, no cumprimento do que determina a legislação quanto a prestação
das informações solicitadas.

Câmara Municipal do Recife,

de março de 2012.

PRISCILA KRAUSE
Vereadora Recife
Democratas

