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REQUERIMENTO N.º 022/2018 
 

     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,  e representando as empresas e empresários 

signatários, do ofício em anexo, vem REQUERER, após ouvido o soberano plenário 

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

envidados respostas e nos sejam enviados os seguintes documentos: 

 

Considerando que foi proferida fala pública em nome do Governo Municipal, 

perante à Rádio Difusora de Ouro Fino, pelo Chefe de Cultura e Turismo da 

Prefeitura, Sr. Dorival Geraldo dos Santos Junior, no dia 21 de junho do corrente 

ano, em justificativa aos atrasos na conclusão de obras públicas municipais, 

disse que: “... foram mais de 200 (duzentas) obras realizadas por esta 

administração ...”. Matéria disponível no site da Rádio Difusora de Ouro Fino 

através do link: 

https://www.difusoraourofino.com.br/noticia.php?title=prefeitura-justifica-

atraso-nas-obras-em-ouro-fino-21-06-2018. Desta forma, requer-se: 

 

1) Que sejam informadas quais são cada uma destas “mais de 200 (duzentas) 

obras realizadas pela prefeitura na gestão do Prefeito Maurício Lemes de 

Carvalho”, com o respectivo endereço? 

2) Que seja remetida à esta Casa Fiscalizatória a cópia INTEGRAL de todos 

os projetos técnicos, de cada uma, das “mais de 200 (duzentas) obras 

realizadas pela prefeitura municipal na gestão do Prefeito Maurício Lemes 

de Carvalho”. Bem como, suas PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, de 

cada uma destas obras. Destacando o custo global de cada uma delas. 

3) Remeter à esta Casa Fiscalizatória as notas de Empenho e comprovante de 

pagamentos de todas as “mais de 200 (duzentas) obras realizadas pela 

prefeitura na gestão do Prefeito Maurício Lemes de Carvalho”. 
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JUSTIFICATIVA 

 

Em fala enviada à Rádio Difusora de Ouro Fino, o Chefe de Cultura e Turismo 

da Prefeitura Dorival Geraldo dos Santos Junior, no dia 21 de junho do corrente ano ao 

tentar justificar atrasos na conclusão de algumas obras disse que: “... foram mais de 200 

(duzentas) obras realizadas por esta administração ...”. Matéria disponível no site da 

Rádio Difusora de Ouro Fino através do link: 

https://www.difusoraourofino.com.br/noticia.php?title=prefeitura-justifica-atraso-nas-

obras-em-ouro-fino-21-06-2018 

   

Diante de tal alegação se faz necessário que esta Casa tenha os dados completos 

de todas estas obras, inclusive com os respectivos documentos solicitados para que se 

possa promover sua fiscalização adequada. 

 

 

Ouro Fino/MG, 02 de agosto de 2018. 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves. 

 

 

 


