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REQUERIMENTO N.° 05/2021 

Exmo. Sr. 
EDMUNDO VIER 
DD. Presidente da Câmara Municipal 

O Vereador que o presente subscreve, vem respeitosamente e com base ao 
que dispõe o Artigo 19, incisos XIII e XXI, da Lei Orgânica Municipal, e os Artigos 223, inciso 
VIII, e 309, inciso III, do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requerer, após ouvido o 
Soberano Plenário, o envio de expediente ao Prefeito Municipal solicitando a seguinte 
informação: 

"Em que fase encontra-se a execução da reforma do "Ginásio de Esportes 
Municipal Manoel Felipe Rodrigues Moraes — POCA (Lei Municipal n.° 589/2012)"; qual 
empresa está executando a obra; qual o prazo previsto para execução da obra; qual o 
valor já investido até o presente momento na referida reforma; qual o valor total 
previsto para a reforma, e ainda se os valores aplicados são provenientes de recursos 
federais ou estaduais". 

JUSTIFICATIVA 

Já há algum tempo o Ginásio Municipal vem passando por obras de reformas visando 
dar mais qualidade aos atletas do município que usufruem do local para práticas esportivas, 
como também do público que freqüenta o local quando da realização das competições ou 
mesmo treinamentos. 

Sabemos que desde o início da pandemia várias atividades esportivas foram 
canceladas, porém algumas atividades já estão sendo possíveis de voltar a serem 
realizadas, inclusive em alguns casos com presença de público. Assim, tendo recebido 
alguns questionamentos a respeito da liberação desse espaço, a exemplo do campo de 
futebol suíço, e tendo observado que, ao que parece, a obra ainda não está concluída, 
venho requerer tais informações a fim de que possa manter a população também informada 
a respeito da conclusão das reformas como também da liberação para uso pelos nossos 
desportistas. 

Nestes termos, pede deferimento. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, em 23 de agosto de 2021. 
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