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cÂuann MUNIcTPAL DE ALAGoTNHAS

REQUERIMENTO 065 12021 .

REQUER TNFORMAÇOES AO PREFE|TO MUNtCtpAL SOBRE OS
TRABALHOS DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
ACOMPANHAMENTO DOS RECURSOS OR!UNDOS DOS
PRECATORIOS DO FUNDEF.

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de
Alagoinhas,

Requeiro à Vossa Ex,a que seja solicitada ao Sr. Prefeito Municipal
a copia do seguinte documento publico. a) Atas das reuniÕes da
Comissão Especial para acompanhamento dos recursos oriundos
do precatorio do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
FUNDEF, referentes ao processo de execução n.
2009.33.00.01 3732-5.

JUSTTFTCAÇÃO

CONSIDERANDO que Constituição Federal assegura, no artigo 50,
inciso XXX|ll, que todo cidadão tem direito de receber dos orgãos
publicos informações de interesse coletivo ou geral, sob pena de
responsabilidade da autoridade que lhe negar acesso;

CONSIDERANDO que a Lei Federal no 12.5271201 1 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.
[ ] ll - informação contida em

registros ou documentos, produzidos ou acumulados por seus
orgãos ou entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos; [ )

CONSIDERANDO a necessidade de acompanhar as discussões
referentes ao rateio de 60% sobre o valor oriundo do precatorio do
FUNDEF destinados aos profissionais do magistério;
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CONSIDERANDO que o vereador dispõe do direito constitucionalde fiscalizar a Ádministração 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 Alagoinhas, 30 de
setembro de 2021.

Vereadores
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