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O Vereador que a este subscreve, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 32,
inciso XIV da Lei Orgânica Municipal c/c art. 243, inciso I, do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores de Barra Velha, requer a Vossa Excelência seja submetido ao egrégio Plenário, Pedido de
Informação dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, nos seguintes termos:
"Requer seja encaminhado de ofício a esta Casa de Leis Relatório detalhado
discriminando as ações, atividades e reuniões já executadas pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico Sustentável - SEDES, bem como relatório de empresas interessadas e/ou
estimuladas pela Lei Municipal nº 1690, de 28 de maio de 2018, que define a política de estímulo
ao desenvolvimento econômico sustentável no município de Barra Velha e autoriza o Chefe do
Poder Executivo Municipal a conceder incentivos fiscais e apoio de infraestrutura para
implantação de indústrias no município e dá outras providências.
Requer ainda, que as informações sejam respondidas dentro do devido prazo legal prescrito
pela Lei Orgânica Municipal, em seu art. 32, inciso XV:
“ART. 32
[...]
XV Encaminhar pedidos escritos de informação ao secretário do Município ou
Autoridade
equivalente, importando crime de responsabilidade a recusa ou o
não atendimento no
prazo de trinta dias, bem como a prestação de
informações falsas.”

Outrossim, ressalta-se, que o crime de responsabilidade supracitado está
fundamentado no Decreto-Lei 201/1967, em seu art. 4º, inciso III, caracterizado com Infração políticoadministrativa,
“ART. 4º São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas
ao julgamento
pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do
mandato:
[...]
III - Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os pedidos de
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informações da

Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular;”

"
Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 08 de maio de 2019.
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