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REQUERIMENTO N.º 015/2018 
 

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: 

 

Sobre o aparelho de Raio X adquirido há mais de quatro anos e até hoje não 

instalado, indaga-se: 

 

1) No ofício de n.º 046/2018 da Diretora Municipal de Saúde enviado a esta casa a 

Diretora Doutora Vânia afirma que foi celebrada uma parceria entre o município 

e a Casa de Caridade para a cessão do aparelho de Raio X e que com esta 

parceria a Casa de Caridade ficaria responsável pela instalação do aparelho, 

conforme cópia do ofício em anexo. Ante tal informação, uma vez que 

administração pública não é regida por formalidades é evidente que essa parceria 

tenha sido feita mediante Termo assinado pelas partes. Assim sendo, requer-se 

uma cópia do citado documento de parceria.  

2) Depois de várias cobranças dos vereadores percebeu-se que houve alguns 

andamentos no sentido de se instalar o aparelho de Raio X, como está o processo 

de instalação?  

3) Daqui a quanto tempo estará instalado o aparelho?  

4) Aonde será instalado o aparelho?  

  

 

JUSTIFICATIVA 
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A população está clamando por uma resposta urgente no caso do mau uso do 

dinheiro público uma vez que o aparelho caro de Raio X foi adquirido pelo município 

há mais de quatro anos e até hoje nem foi instalado. 

 

Ouro Fino/MG, 17 de maio de 2018. 

Sala das Sessões Ver. Antônio Olinto Alves. 

 

 




