REQUERIMENTO Nº 12/2017
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

Os
Vereadores
infra-assinados,
de
conformidade com as normas regimentais em vigor, REQUEREM à Mesa
Diretora da Câmara Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo
Senhor José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal,
solicitando que prestes a esta Casa de Leis, as seguintes informações:
- qual o motivo da não operacionalização do Balneário Público Municipal
“Nilza Aparecida Barcelos de Queiroz”, de Aparecida do Taboado, situado
no Loteamento Lago Azul, às margens do Reservatório da CESP, no Rio
Paraná;
- qual a razão daquela obra permanecer abandonada há anos, após ter
consumido um volume considerável de recursos;
- se existe projeto em andamento para a retomada e conclusão da obra do
Balneário Público Municipal. Em caso afirmativo, informar o nome da
empresa que executará a obra, o valor estimado e qual a data prevista para
o início dos serviços.
JUSTIFICATIVA
Há alguns anos a população aparecidense
assiste estarrecida o descaso com os imóveis inacabados do Balneário, que estão
abandonados e depredados.
De fato trata-se de uma questão que
preocupada a todos nós, haja vista que muitos recursos públicos foram investidos
em uma obra que seria um relevante benefício estendido à comunidade
aparecidense e que seria um fomento ao setor do turismo no município.
Como já afirmamos há anos a obra está
abandonada e não sabemos o que a administração pública municipal está fazendo
para mudar aquela realidade.
Por se tratar de questionamentos que não temos
como responder àqueles que nos indagam a respeito e por ser do nosso interesse
e direito conhecer tais respostas, estamos encaminhando este requerimento a
Vossa Excelência, para que nos forneça as informações citadas, após aprovação
do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 20 de março de 2017.
PR. RONALDO NÉRIS DE JESUS
VEREADOR

