PEDIDO DE INFORMAÇÃO: Nº ______/2022.
AUTOR: VER. LUIS CARLOS “COELHÃO” ALIARDI
ENTRADA:
ENVIADO POR:
ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE
OSÓRIO

RESPONDIDO:_____________________________________________

SENHOR PRESIDENTE:
O vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência que, na forma regimental e após ouvido o douto plenário, caso seja aprovado, esta casa:
Envie o presente “Pedido de Informação” ao Sr. Prefeito Municipal, na forma
regimental, e este envie ao Vereador o que segue:
CONSIDERANDO Que o poder Executivo realizou aluguel de imóvel;
CONSIDERANDO Que há imóveis de propriedade do poder Executivo.
SOLICITO ao Poder Executivo e/ou Secretaria competente o que segue abai-

xo:
a) RELAÇÃO de todos os imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal de

Osório em desuso;
b) RELAÇÃO de todos os imóveis alugados pela atual gestão, desde 01 de Ja-

neiro de 2021 até a presente data deste, contendo o nome do proprietário do imóvel, bem como valor pago pelo aluguel e cópia de contrato de aluguel;
c) QUAL a finalidade de locação de cada imóvel.
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Justificativa
Diante da prerrogativa que tenho como vereador de fiscalizar o que é público,
e como é sabido por todos conhecedores que, o controle que o Legislativo exerce
sobre o Executivo tem suas finalidades que é, ajudar a legislar, supervisionar a
Administração e informar a opinião pública sobre os cumprimentos das leis, é de
suma importância que o Executivo remeta a este e a esta Casa Legislativa Municipal, todos os documentos e informações solicitadas e dentro do prazo legal.
Certo de vossa atenção desde já agradeço e fico no aguardo do breve retorno.

Sala de Sessões em 28 de Junho de 2022.

Luis Carlos “Coelhão” Aliardi
Vereador - PDT
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