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REQUERIMENTO nº 030/2020, de autoria da Vereadora DORALICE DE 

ALMEIDA AMARAL (PDT) 

 

Senhores Vereadores.  

 

 

REQUER, na forma Regimental, que após aprovação pelo Plenário, seja 

solicitado à Chefe do Poder Executivo para que  encaminhe a esta Colenda Casa de Leis 

cópia integral do Processo de Revisão do Plano Diretor Municipal Participativo – PR-

PDMP/NI, iniciado através do Decreto Municipal nº 467/2015, republicado em 

17/12/2015, bem como relatório atualizado do cumprimento do plano de ação, 

encaminhado à equipe de transição municipal através de Ofício nº 247/206-PMNI/GP, de 

30/12/2016. 

Ressaltamos também, que conforme legislação em vigor, o prazo regimental 

para resposta a esse Poder Legislativo é de 15 dias, conforme art. 249, Parágrafo Único 

do Regimento Interno. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal solicitação faz-se necessária, tendo em vista à obrigatoriedade de 

transparência (Lei Complementar nº 101/2000) e ao direito de acesso a informação (Lei 

nº 12.527/2011).  

O Poder Legislativo tem como típica a função legiferante, também  exerce, 

na sociedade moderna, outras funções (atípicas), com grande visibilidade, dentre as quais 

destacam-se a função educativa e a função fiscalizadora, sendo esta última o objeto da 

questão em análise. 

Ressalta-se que é competência privativa da Câmara Municipal a 

fiscalização e controle direto  atos do Poder Executivo Municipal (inciso XII do art. 91A 

da Lei Orgânica Municipal). 

Nesse sentido, em consonância com o disposto no art. 70 da CF/88, a Lei 

Orgânica Municipal, em seu art. 140, dispõe que a fiscalização contábil, financeira, 

mailto:camara-novaipixuna@hotmail.com


 
ESTADO DO PARÁ 

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA 

CNPJ / MF – 01.617.945/0001-10 

Avenida Brasil nº 58, Bairro: Centro - CEP: 68.585-000 - Nova Ipixuna - PA  

E-mail: camara-novaipixuna@hotmail.com 

 

orçamentária, operacional e patrimonial do Município e das entidades de sua 

administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Municipal, 

mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

Ainda, a função fiscalizatória da Câmara Municipal é ratificada no 

Regimento Interno (art. 9º, XI, da Resolução CMNI nº 002/2012, e, reitera-se, que é 

competência privativa. 

 

Diante do exposto, roga-se aos nobres Edis, que apoiem o presente 

Requerimento.  

 

 

Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA, 07 de agosto de 

2020. 

 

 

 

 

Doralice de Almeida Amaral 

Presidente da CMNI 
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