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REQUERIMENTO N.º 017/2018 
 

     EXMO.SR. 

     ANTÔNIO CARLOS FRANCELI 

     DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUN. DE OURO FINO 

 

 

O Vereador que a este subscreve, com amparo no dispositivo regimental 

estipulado no Art. 193, § 3º, inciso III,  vem REQUERER, após ouvido o soberano 

plenário desta casa, seja encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal ofício para que nos 

sejam envidados as seguintes informações e os seguintes documentos: 

 

Ainda sobre a rifa de uma TV 49’ que foi vendida pela Creche CEME – Santo 

Antônio, requer-se a apresentação dos seguintes documentos e resposta à seguintes 

perguntas: 

 

1) Encaminhar nota fiscal da TV adquirida para o sorteio? 

2) Uma vez que não teve ganhador a TV entrará em novo sorteio? Ou se terá outra 

destinação, qual será ela? 

3) Visando a transparência, houve esclarecimento do ocorrido às pessoas que 

adquiriram a rifa? Por exemplo através de bilhetes enviados através dos alunos 

ou através dos meios de comunicação? 

  

JUSTIFICATIVA 
 

 

Recebemos a resposta sobre a rifa de uma TV 49’ que foi vendida pela Creche 

CEME – Santo Antônio, no entanto, alguns pontos ainda precisam de esclarecimentos, 

por este motivo, se faz necessário o presente requerimento. 

Como afirmado no requerimento anterior a realização de rifas em prol de 

estabelecimentos públicos já é questionável, no presente caso fica ainda mais grave uma 

vez que não houve ganhador do prêmio, o que se espera, no mínimo que é isso tenha 
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sido amplamente divulgado e que uma alternativa tenha sido apresentada, pois não 

entregar o prêmio nos parece atitude descabida e inapropriada a um estabelecimento de 

ensino.  

Ouro Fino/MG, 30 de maio de 2018. 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves. 

 

 

 


