
CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

REQUERIMENTO N° 011/2022 

ASSUNTO: PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE VALOR DE IMPLANTAÇÃO E VALORES 

GASTOS COM REFORMAS REALIZADAS NA PRAÇA DA SAÚDE 

REQUERENTES: ÉLCIO WSZOLEK, JOÃO DEVARCI PRESTES, JULIO ARMANDO GANIDO 

MENDEZ, LAURICI JOSÉ DE OLIVEIRA, MARINO KUTIANSKI 

REQUERIDO: CONTROLE INTERNO DO EXECUTIVO MUNICIPAL 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Os vereadores que a este subscrevem, amparados no Regimento Interno, artigo 223, inciso 

VIII, e 309, inciso III, e na Lei Orgânica Municipal, artigo 19, incisos XIII e XXI, vêm à presença de 

Vossa Excelência requerer a aprovação do presente requerimento, que solicita informações sobre 

valor gasto para realizar as construções existentes no parque e quadras que se encontram 

localizadas atrás do posto de saúde central denominada de praça da saúde. 

Senhor Presidente, necessário que seja oficiado o Controlador Interno em virtude da falta de 

informações a respeito de todo dinheiro gasto com a referida praça e as construções ali existentes, 

considerando que já se passaram alguns anos após implantação deste espaço em nosso munic pio, 

qual se encontra em situação de abandono conforme as imagens em anexo. 

Ocorre que essas informações são indispensáveis para trazer conhecimento e esclarecimento 

a sociedade do mal uso da verba do município por conta da situação de abandono deste património 

público. Atualmente encontra-se tomada pela vegetação ali existente, grande acúmulo de água 

parada o que pode vir gerar casos de dengue na cidade, sem falar da concentração de lix ali 

presente, os banheiros existentes no espaço foram depredados por vândalos, situação de «tal 

abandono pela atual administração municipal. 

Conforme preconiza a Constituição Federal no artigo 70 e 74, a da Lei da Transparência Lei 

Complementar Federal n°. 131/09), a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federa n°. 

101/00), a Lei de Acesso ã Informação (Lei Federal n°. 12.527/2011) e a Lei Anticorrupção (Le n° 

12.846/2013). 

Solicitamos explicações com todas as informações referentes aos valores licitados n ste 

espaço, prazos de entrega, empresas que executaram serviços na praça e demais reformas já fei s, 

planilha orçamentária, o que tanto foi feito, gastos iniciais, valor de contrapartida investida por p rte 

do município, engenheiro responsável pelo projeto e fiscalização, de onde vieram os recurso à 

implantação da praça, qual montante gasto até o presente momento com o referido local. 

Ademais sabemos que a fiscalização do erário público é o compromisso em que assumi os 

com a sociedade quando fomos escolhidos por nossos eleitores, desta forma o CONTROLADOR 

INTERNO deve cumprir com sua obrigação e prestar as informações sobre todo valor já gasto com a 



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS 

ESTADO DO PARANÁ 

~01.  

 

  

praça, qual foi desperdiçado por falta de manutenção preventiva, além do abandono o que fa ilitou 

com que vândalos depredassem toda a área que foi idealizada para ofertar lazer e esportes a n ssos 

munícipes. 

Desta maneira pela desídia do chefe Executivo com o patrimônio público, lembro que o 

Controle Interno tem obrigação constitucional de retidão e cautela com os valores públicos com que é 

gasto em todo aparato do Executivo e é por seu Controlador Interno corresponsável se não atuar 

como um fiscal interno no controle dos atos e procedimentos da Administração, visando resguar ar o 

cumprimento dos princípios da administração 

legitimidade e economicidade dos atos. 

Sem mais para o momento, agradeço 

favoráveis à causa. 

pública, especialmente quanto a legalicjade, 

a atenção, certo de que os nobres Edis erão 

Nestes Termos, 

Pede Deferimento. 

Câmara Municipal de Inácio Martins, 24 de outubro de 2022. 
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