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REQUERIMENTO Nº 003/2021 

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, COM ENVIO DOS RESPECTIVOS 

DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM AS FORMAS E CONDIÇÕES 

PACTUADAS ENTRE AS PARTES PARA O EMPRÉSTIMO DO APARELHO 

BISTURI ELÉTRICO PERTENCENTE À ARICANDUVA, CEDIDO AO 

MUNICÍPIO DE CAPELINHA.  

 

 Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aricanduva/MG, 08 de março de 

2021.  

JUSTIFICATIVA 

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, 

 

Como sabido, o município de Aricanduva realizou o empréstimo de um 

aparelho Bisturi Elétrico ao município de Capelinha. Segundo informações não 

oficiais, ao ceder o equipamento ao município vizinho, este se encarregaria de 

realizar pequenos procedimentos cirúrgicos à critério do município de 

Aricanduva, de acordo com o surgimento da demanda. 

Nesse sentido, considerando tratar-se de bem pertencente ao patrimônio 

de nosso município, e, levando-se em conta o fato de que enquanto vereadores 

necessitamos de informações para o exercício do poder fiscalizatório, requeiro 

do Executivo Municipal informações acerca do empréstimo supracitado, devendo 

tais informações conter a resposta aos seguintes questionamentos: 

 

 Como e quando se procedeu o empréstimo do aparelho Bisturi 

Elétrico ao município de Capelinha?  

 O empréstimo foi formalizado? Se sim, requer-se a cópia do citado 

documento. 

 Quais as vantagens percebidas pelo município de Aricanduva com 

a realização do empréstimo do equipamento? 
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 O empréstimo se deu por prazo determinado? Se sim, qual a sua 

vigência? 

 Foram formalizadas as condições referentes ao estado de 

conservação em que o aparelho deveria se encontrar no ato de 

devolução ao município de Aricanduva? 

 

Ressalta-se que a solicitação ora formulada busca tão somente obter 

maiores informações sobre a destinação de um bem público que pertence ao 

município de Aricanduva, bem como verificar as vantagens trazidas à nossa 

população com a realização do empréstimo. 

Assim, no exercício da função e obrigação de fiscalização que nos foi 

outorgado pelo Povo Aricanduvano, é que se apresenta o presente e necessário 

Requerimento. 

   

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aricanduva/MG, 08 de março de 

2021. 

 

 

Atenciosamente, 

 
 

Fernando Monteiro Santos 

Vereador 
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