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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 SEJA ENCAMINHADA PELO EXECUTICO MUNICIPAL A ESTA CASA 
LEGISLATIVA, NO PRAZO REGIMENTAL DE 15 (QUINZE) DIAS, A FOLHA 
ANALÍTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 
DE 2021, BEM COMO A LISTA DE SERVIDORES CONTRATADOS 
TEMPORARIAMENTE PELO MUNICÍPIO DE ARICANDUVA, DE 
JANEIRO/2021 ATÉ A PRESENTE DATA, CONTENDO, DENTRE OUTROS 
DADOS, O NOME COMPLETO, CARGO/FUNÇÃO, LOTAÇÃO, 
VENCIMENTO/REMUNERAÇÃO E DATA DA CONTRATAÇÃO.  
 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aricanduva/MG, 19 de abril de 2021.  

JUSTIFICATIVA 

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito, 

O requerimento que ora subscrevo, tem por objetivo a requisição de 

documentos da Prefeitura Municipal de Aricanduva, visando o exercício da 

fiscalização a que me foi outorgado pelo povo aricanduvano. No exercício legal 

da vereança, a Constituição Federal, a Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso a 

Informação), a Lei Orgânica do município de Aricanduva e o Regimento Interno 

da Câmara Municipal, nos concedem o direito a obter informações do Poder 

Executivo, a quem compete prestá-las no prazo legalmente instituído.  

Assim sendo, para que possamos acompanhar o trabalho da 

administração municipal, de modo a verificar a execução das leis orçamentárias, 

bem como da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei Complementar nº 

173/2021, requeiro seja fornecido para análise uma cópia da folha analítica da 

Prefeitura Municipal referente ao mês de março de 2021, bem como a lista de 

servidores contratados temporariamente pelo município de Aricanduva, de 

janeiro/2021 até a presente data, contendo, dentre outros dados, o nome 

completo, cargo/função, lotação, vencimento/remuneração e data da 

contratação. 
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Ressalta-se que é dever não só legal, mas também Constitucional do 

Legislativo proceder às fiscalizações, dentre outros, dos atos, contratações e 

gastos públicos, sendo necessário, assim, que se tenha acesso e conhecimento 

da situação ora requerida para que, então, se possa exercer devida e 

corretamente as atividades legislativas. 

Estas, portanto, as razões que justificam a necessidade do Requerimento 

que ora se apresenta.   

 
 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aricanduva/MG, 19 de abril de 2021. 
 
Atenciosamente, 
 
 

 
Ricardo Lafaiete Santos Ferreira 

Vereador 
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