
REQUERIMENTO N° 20/2020 
 
 
Assunto: Requer encaminhamento de pedido para que o representante do setor 
competente de obras compareça a esta Casa de Leis para prestar informações em 
relação a obras que se encontram paralisadas no Município. 
 
Requerente: Claudinei Cáceres Gil – Vereador 
Requerido: Fábio Donizete da Silva – Prefeito Municipal 
 
 O vereador que esta subscreve requer, após, ouvido o Plenário, na forma 
regimental, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Fábio Donizete da Silva, nobre 
representante do Poder Executivo deste município, para que, utilizando-se os meios 
legais pertinentes, disponibilize a está casa, em horário e dia a ser marcado, o 
responsável pela pasta para prestar informações das seguintes obras: 
 

• Creche Victorio Rizzo, situada na Rua Antônio Marcondes; 
• Centro Cultural Dra. Giovana Hernandes Miguel, situada na Rua Antônio 

Marcondes; 
• Prolongamento da Rodovia Manoel Antônio Prado, Avenida na entrada da 

cidade. 
 

 
JUSTIFICATIVA 

 
 
 Como é consabido, no Brasil existem mais de 14 mil obras que se encontram 
inacabadas. O número elevado dos empreendimentos paralisados, o prejuízo com 
os recursos já empregados e a importância de reativação dessas obras gera grande 
preocupação por parte da população, haja visto, que os efeitos negativos dessas 
obras paralisadas têm afetado a economia de diversos estados e de diversos 
municípios”. 
 
 Sendo assim, visando promover maior interação e compartilhamento de 
informações entre o Executivo e o Legislativo, bem como dar conhecimento a todos 
os nobres vereadores numa maior amplitude de como se encontram as obras no 
Município, no sentido de prestar contas à toda população, mediante fiscalização dos 
atos do Poder Executivo e do emprego dos recursos públicos, é que se requer o 
comparecimento pessoal a está Casa de Leis, o responsável pela pasta de Obras 
deste Município para prestar informações e esclarecer duvidas a todos os demais 
vereadores desta Casa. 
 



 Portanto, cabe lembrar que o presente requerimento visa garantir o 
cumprimento do exercício constitucional de fiscalização. 
 
 Sem mais para o momento aguardo o atendimento do presente requerimento. 
 

Câmara Municipal de Novais, 28 de fevereiro de 2020. 
  
 
 

CLAUDINEI CÁCERES GIL 
Vereador 
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