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                                                       Senhores Vereadores, 

  

                                                                  CCOONNSSIIDDEERRAANNDDOO a função fiscalizadora desta Casa de Leis, requeiro à 
mesa dispensadas as formalidades regimentais, após ouvido o douto e soberano Plenário, seja 
oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, e conforme artigo 223-IX do Regimento 
Interno desta casa ,encaminhar –se a convocação por meio deste ao Secretário Municipal da 
Promoção Social do município de Itaoca, atualmente no cargo, o senhor Marcelo Rodrigues de 
Jesus Filho  ,para que compareça neste Plenário ,em Sessão Ordinária  do dia 13 de junho do 
ano de 2018 para prestar informações condizentes ao seu setor : 
 

• Informações sobre o programa da terceira idade; 

• Habitação; 

• Projeto Mae Caetana; 

• Serviços gerais inerentes ao CRAS; 

• Outros assuntos relacionados ao setor; 
 
                                                                JUSTIFICATIVA  

 

                              Com intuito de garantir mais transparência na gestão municipal, e que o ple-
nário é um espaço importante para esclarecer dúvidas levadas dos nossos munícipes, fica de-
monstrado a grande importância da presença dos secretários municipais. Diante de tantas inda-
gações por parte dos munícipes, fica claro a necessidade de ouvi-lo nesta casa acerca de vários 
assuntos relativos ao setor da promoção social.  

 
                              O colegiado desta casa, bem como o vereador que aqui prescreve, ciente das 
atribuições que foram conferidas, após aprovação deste requerimento, incentivar também outras 
secretarias municipais a prestar informações importantes sobre o andamento dos trabalhos den-
tro do nosso município.  
                             Informo que foi feito convite através de oficio ao próprio Secretário Municipal 
da promoção social a estar comparecendo neste plenário para prestar informações inerente ao 
seu setor, porém, não pôde comparecer, justificando a sua ausência por motivos importantes.                                             
 
                             Sendo assim, manifesto sobre a importância da aprovação deste requerimento 
para convocação do mesmo, conforme artigo 103 da Lei Orgânica do Município de Itaoca(LOM), 
para informar questões importantes citadas acima, garantindo transparência aos munícipes. 
 
 

                                Sala das Sessões Januário Plaster Trannin. Itaoca/SP. 

 

 

 
 

Zeferino Rodrigues de Andrade 
Vereador 


