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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARCO/CE. 

 

 

REQUERIMENTO Nº 085/2017 

 

 

O Vereador infra-assinado, com base no art. 22, Inciso IX, da Lei 
Orgânica do Município, c/c com o Art. 34, § 2º, do RI, requer a Vossa 
Excelência, após submetido ao Plenário, seja encaminhado Ofício ao atual 
Secretário Municipal de Planejamento, Administração e Finanças, convocando-
o para a sessão ordinária próxima, advertindo-o que caso não possa se fazer 
presente, informe justificadamente, comunicando a data disponível para este 
fim.  

     Oportunamente, nos termos do art. 35 do RI, informa à Mesa Diretora 
que o quesito a ser tratado quando do comparecimento do Secretário Municipal 
de Planejamento, Administração e Finanças, será a situação financeira do 
Município de Marco quando da transição de governo, especialmente no que 
tange a eventuais créditos em contas, restos a pagar e disponibilidade de 
caixa, além de assuntos correlatos.  

 No mesmo ensejo e em homenagem ao contraditório, requer o envio de 
Ofício ao Ex-Secretário da Pasta de Finanças por ocasião da gestão finda no 
exercício 2016, ressalvando que o seu comparecimento é facultativo.   

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO/CE, em 
17 de outubro de 2017. 

 
João Batista Viana 

Vereador  
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Justificativa 

A convocação do Secretário Municipal de Planejamento, Administração 
e Finanças, para comparecimento à Casa Legislativa, em Sessão Ordinária, 
faz-se necessária, uma vez que ainda pairam dúvidas acerca da situação 
financeira do Município de Marco quando da transição de governo, ensejando 
calorosos debates e dúvidas por parte da população. 

Neste contexto, pertinente a convocação, devendo o citado Secretário, 
se possível, comparecer munido dos documentos que substanciarão os 
números apresentados.  

 
Dessa forma, solicito o apoio dos pares para a aprovação da presente 

proposição. 
 

 
SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 17 

de outubro de 2017. 

 

João Batista Viana 
Vereador  

 

 


