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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre a conta relativa ao Fundo 

Municipal de Meio Ambiente de Taubaté.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que por meio do Requerimento n.º 1644/2017, 

assinado pelos vereadores subscrito, foi questionada a movimentação da conta referente ao 

Fundo Municipal do Meio Ambiente; 

 

Considerando que no dia 18 de outubro de 2017, por meio do 

ofício da Diretoria de Tesouraria para a Secretaria de Administração e Finanças, a Prefeitura 

Municipal de Taubaté informou que a conta n.º 81.404-0, referente ao Fundo Municipal de 

Meio Ambiente de Taubaté, está inativa desde março de 2016, pois não houve movimentação 

na conta (ANEXO I); 

Considerando que ter a conta ativa e comprovação de gastos do 

fundo em ações do Meio Ambiente é item imprescindível para a participação de programas 

como o Município VerdeAzul promovido pelo Governo do Estado de São Paulo; 

Considerando que na Lei n.º 5.235, de 22 de dezembro de 2016, 

que estima o orçamento municipal para 2017, consta no órgão Secretaria de Meio Ambiente, 

na unidade Fundo Municipal Meio Ambiente, um valor de recurso destinado ao fundo 

(ANEXO II); 

Considerando que Taubaté tem pleiteado a participação em 

programas como o Município VerdeAzul e tem deixado de cumprir com diversos pontos, 

como a comprovação de atividades por meio da movimentação da conta do Fundo do Meio 
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Ambiente, ocasionando a não participação de importantes programas de fomento de políticas 

públicas.  

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- A conta está inativa há mais de 1 ano. O que é 

necessário para a municipalidade reativá-la?  

II – Por qual motivo ainda não foi realizada essa 

reativação? 

III – Uma vez que existe previsão na Lei Orçamentária 

para 2017 do recurso, quando a conta será reativada para poder receber o recurso? 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 27de Outubro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

Vereador Boanerge 

 

Vereador Dentinho 

 

Vereadora Gorete 

 

Vereador Guará Filho 

 

Vereador João Vidal 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO 
 

REQ127.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

ANEXO II 

 

 


