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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre aplicação orçamentária dos 

conselhos municipais. 

 

Senhor Presidente,  

 

Considerando que esta Casa votou a lei nº 5235/2016 , referente 

ao orçamento do município; 

 

Considerando que as informações disponibilizadas no site da 

Prefeitura Municipal de Taubaté referente ao orçamento do Munícipio não são claras e de 

fácil acesso à população; 

 

Considerando que a lei nº 12.527/2011, conhecida como Lei de 

Acesso à Informação, prevê no Art. 1º, paragrafo único; 

 
Subordinam-se ao regime desta Lei: I - os órgãos públicos 

integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, 

Legislativo, incluindo as Cortes de Contas, e Judiciário e do 

Ministério Público; II - as autarquias, as fundações públicas, as 

empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta ou indiretamente pela União, 

Estados, Distrito Federal e Municípios.  

 

Considerando que há conselhos instituídos e que constaram com 

dotação orçamentária para seu funcionamento no exercício de 2017, nos valores que segue: 

 

CONSELHOS DOTAÇÃO 

Conselho Municipal de Saúde R$ 20.000,00 

Conselho municipal de Educação R$ 14.000,00 

Conselho da área de assistencia social R$ 284.000,00 

Conselho Municipal do Turismo- COMTUR R$ 6.000,00 

Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente R$ 1.065.000,00 
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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- Solicita-se o comprovante das aplicações orçamentárias 

para os conselhos citados acima, descritas de forma detalhada onde foram gastos esses 

valores. 

 

    

Plenário “Jaurés Guisard”, 05 de Fevereiro de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


