
ríqtrffiT ESTADO DA BAHIA
CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGoINHAs

REQUERIMENTO NO O5O/2021.

REQUER INFORMAÇOES SOBRE A
ALTENAÇÃo oo TERRENo LocALtzADo A
RUA CRUZEIRO DOS MONTES AO
ATLETICO CLUBE DE ALAGOINHAS

Excelentíssimo sr. Presidente da câmara Municipal de Alagoinhas,

Requeremos à Vossa Ex.a que sejam solicitadas informaçÕes ao Sr. Prefeito

Municipal, com copias dos documentos pertinentes, no sentido de esclarecer o
que segue.

a) O terreno localizado à Rua Cruzeiro dos Montes, matriculado no Cartorio de

Registro de lmoveis sob o número 2.138, cuja autorizaçáo para alienação foi

concedida pela Lei 2.53812021, chegou a ser alienado? Caso positivo, a quem

coube a aquisição? Qual o valor praticado?

b) Se houve alienação do imovel descrito no item anterior, foi adquirido novo

terreno, de menor valor, como ficou determinado no art. 30 da mencionada Lei?

Caso positivo, qual a localizaçáo e matrÍcula do novo terreno e qual o valor

dispendido para a sua aquisição?

c) Se foi adquirido um imovel de menor valor, qual destinação foi dada para o

valor remanescente?
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JUSTIFICATIVA

coNSIDERANDo que constituição Federal, assegura, no artigo 50, inciso

XXX|ll, que todo cidadão tem direito de receber dos orgãos públicos

informações de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da

autoridade que lhe negar acesso;

CONSIDERANDO que a Lei Federal no 12.s2712011 determina que todo

cidadão tem direito de obter: Art. 70 O acesso à informação de que trata esta

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: t I vl informação

pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos

públicos, licitação, contratos administrativos; [...)

CONSIDERANDO que o Poder Executivo obteve aprovação, por essa Casa

Legislativa, de Projeto de Lei autorizando a alienação de área doada ao Atlético

Clube de Alagoinhas, vinculada à exclusiva e sincrônica aquisição de nova

área, de menor valorização comercial e destinação do saldo remanescente da

venda à construção da sede do mencionado clube;

CONSIDERANDO que o vereador dispÕe do direito constitucional de fiscalizar

a Administração Municipal, nos termos do que estabelece o art. 2g, Xl, da

Constituição Federal;

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente

Requerimento de lnformaçÕes. sala de sessÕes da Câmara Municipal de

Sala das SessÕes, 16 de setembro de 2021.

Juci Cardoso

Vereadora

Me
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