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REQUERIMENTO Nº 001/2021 

 
Aricanduva – Minas Gerais 
Senhores Vereadores da Câmara Municipal de Aricanduva, 
Nobres Colegas, 

 
 
O Vereador que este subscreve, requer que, ouvido o Plenário na forma 

regimental, seja encaminhado ao Chefe do Executivo Municipal, o seguinte 
REQUERIMENTO: 
 
QUE SEJAM ENCAMINHADAS PELO EXECUTIVO MUNICIPAL A ESTA 
CÂMARA MUNICIPAL, NO PRAZO REGIMENTAL DE 15 (QUINZE) DIAS, 
INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DO ANDAMENTO DA OBRA DE 
CONSTRUÇÃO, POR EMPRESA CONTRATADA PELO MUNICÍPIO, DA 
QUADRA POLIESPORTIVA NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO LOCAL, 
COM ENVIO DE DOCUMENTOS QUE ATESTEM A ATUAL FASE DE 
EXECUÇÃO DA OBRA, OS LAUDOS TÉCNICOS EMITIDOS PELOS 
ENGENHEIROS RESPONSÁVEIS, E A PREVISÃO DE RETORNO DAS 
MENCIONADAS OBRAS, TENDO EM VISTA QUE, A PRINCÍPIO, VERIFICA-SE 
QUE A MESMA ENCONTRA-SE PARADA.  
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aricanduva/MG, 01 de fevereiro de 
2021.  

JUSTIFICATIVA 
 

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, 
 

Como é público e notório, existe empresa, contratada pelo Município de 
Aricanduva, para a construção de uma Quadra Society nas proximidades do 
cemitério do município. Ocorre, porém, que algumas situações inerentes à citada 
construção carecem de esclarecimentos e informações, pois, a obra, pelo que se 
percebe, encontra-se parada, o que nos cabe, enquanto agentes fiscalizadores, 
buscar informações e tomar conhecimento da real situação. 

Destaca-se que a obra da Quadra Poliesportiva já foi objeto de justos 
questionamentos por parte de diversos cidadãos aricanduvanos e, inclusive, de 
vereadores.   

Portanto, necessário se faz, principalmente no exercício da função e 
obrigação de fiscalização que nos foi outorgada pelo Povo de Aricanduva, que se 
tenha informações concretas e reais das referidas situações, pois, só assim 
poderemos exercer com mais amplitude e eficiência o nosso Constitucional papel. 

Estas, portanto, as razões que justificam a necessidade do Requerimento 
que ora se apresenta.   
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aricanduva/MG, 01 de fevereiro de 
2021. 
 
Atenciosamente, 

Fernando Monteiro Santos - Vereador 
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