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REQUERIMENTO N.º 013/2018 
 

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: 

 

1) Encaminhar cópia do projeto da reforma da Praça da Igreja Matriz, bem como 

sua planta, ART, planilha de custos, autorizações ambientais (se houver 

obrigatoriedade legal neste item) e dos departamentos de preservação do 

patrimônio histórico nos âmbitos municipal e estadual;  

2) Informar qual foi o custo global da execução da obra; 

3) Quem foi o engenheiro responsável pela elaboração do projeto, quem foi o 

mestre de obras encarregado e demais profissionais, inclusive pedreiros que 

trabalharam na obra;  

4) Caso tenha sido terceirizada, informar qual construtora realizou a obra, enviar o 

edital do certame, termo de contratação, comprovante dos pagamentos e 

cronograma físico-financeiro, relação das empresas que concorreram ao certame 

de contratação e enviar suas respectivas propostas, mesmo que não tenham sido 

contratadas; 

5) Informar quais são os principais itens objetos da reforma que receberam a 

melhoria contratada e se o projeto sofreu qualquer tipo de alteração posterior a 

elaboração do edital realização da licitação e com alteração no valor global da 

obra para mais ou para menos e que se sofreu redução do valor global se o valor 

economizado foi restituído ao município. 
 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a obra encontra-se em atraso em sua execução e que tem sido 

objeto de questionamento de inúmeros cidadãos junto a esta Câmara de Vereadores e 

objetivando municiar esta Casa com as informações para viabilizar os trabalhos dos 

vereadores é que se faz necessário a aprovação e resposta deste requerimento. 

 

Ouro Fino/MG, 03 de maio de 2018. 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves. 

 


