REQUERIMENTO Nº 05/2022
AUTOR: VEREADOR LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, solicitando que prestes a esta Casa de Leis, as
seguintes informações com relação ao Código de Postura do Município. (Lei
Complementar Municipal nº 54/2014 e suas alterações):
- quantos proprietários de imóveis foram notificados até a presente data;
- quantas multas foram aplicadas até o momento;
- se a cobrança das multas estão sendo feitas através do IPTU. Em caso
contrário, de que forma está sendo feita tal cobrança;
- quantas denúncias por telefone foram realizadas;
- se o número de fiscais ainda se limita a 02 (dois) ou se foram designados mais
servidores para a função;
- enfim, que seja fornecido um relatório dos trabalhos sobre o Código de
Postura do Município.
JUSTIFICATIVA
Como é do nosso conhecimento a Lei
Complementar Municipal nº 54, de 30 de junho de 2014, “Reformula o Código de
Posturas do Município de Aparecida do Taboado e dá outras providências”. Desde
que entrou em vigor, referida lei sofreu algumas alterações e o seu cumprimento
passou a ser cobrado nesta Casa de Leis.
No atual mandato temos visto a atuação dos
fiscais; todavia, não temos conhecimento do resultado do trabalho realizado até
momento.
Assim, por ser nosso dever e direito fiscalizar os
atos da Administração Municipal, até para esclarecer aqueles que nos questionam,
estou apresentando o presente requerimento para solicitar de Vossa Excelência que
nos prestes tais informações, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 24 de junho de 2022.
LUÍS GUSTAVO GONÇALVES NEIRA
VEREADOR

