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REQUERIMENTO Nº 3/2020

“Requer a convocação do Exmo. Sr. Prefeito, Rosenvaldo da
Silva Júnior, para que compareça a 6ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Imbituba, a fim de prestar
esclarecimentos acerca de suposta viagem particular no
exercício do mandato, sem autorização do Poder Legislativo.”

EDUARDO FAUSTINA DA ROSA (PT) e RENATO CARLOS DE FIGUEIREDO (PSD),
ambos Vereadores do Município de Imbituba, com assento nesta Casa Legislativa, vêm, no
exercício de suas prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 117, caput, e
inciso XII, do Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvir o soberano plenário, requerer a
convocação do Exmo. Sr. Prefeito, Rosenvaldo da Silva Júnior, para que compareça a 6ª Sessão
Ordinária da Câmara Municipal de Imbituba, a fim de prestar esclarecimentos acerca de suposta
viagem particular no exercício do mandato, sem autorização do Poder Legislativo.

JUSTIFICATIVA:

Senhores Vereadores.

Veiculou-se nas redes sociais suposta viagem de interesse particular por parte do Chefe
do Poder Executivo. 

As informações noticiadas é que supostamente o Prefeito viajou em férias sem a devida
autorização do Poder Legislativo.

Nesse sentido, se faz necessária a convocação para que a autoridade municipal preste
seus esclarecimentos, objetivando a apreciação da Casa Legislativa, se há ou não, irregularidade por
parte do referido.

Assim, necessário se faz a aprovação do requerimento para obtenção das informações
solicitadas, a fim de cumprir com o papel fiscalizador do Pode Legislativo.

Certo da compreensão de Vossas Excelências.
Solicitamos a aprovação da presente proposição

Sala das Sessões, em 17/02/2020.

Eduardo Faustina da Rosa Renato Carlos de Figueiredo
Vereador Vereador


