REQUERIMENTO Nº 09/2021
AUTORES: VEREADORES VAGNER LOPES MARTINIANO DE AQUINO e
MÁRCIO GARCIA GALDINO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – MS.
Os Vereadores infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, REQUEREM à Mesa Diretora da Câmara Municipal,
que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de Paula Dias, Prefeito
Municipal, solicitando que prestes a esta Casa de Leis, as seguintes informações com
relação a obra de pavimentação asfáltica que está sendo executada em vias urbanas do
bairro Jardim Félix:
- qual a empresa responsável pela execução dos serviços;
- qual o valor empenhado, liquidado e pago até a presente data;
- se o contrato recebeu aditivo. Se sim, informar valores;
- se a empresa recebeu alguma notificação por parte do Poder Executivo. Em caso
positivo, quais as irregularidades apontadas.
JUSTIFICATIVA
Temos conhecimento de que as ruas do bairro Jardim
Félix estão recebendo a pavimentação asfáltica, com recursos oriundos de Operação de
Crédito, no Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades,
destinados a implantação de obras de infraestrutura/pavimentação nova, microdrenagem,
sinalização viária, calçadas com acessibilidade e obras complementares necessárias para
atender aquela localidade. Tal melhoria ainda não foi concluída e já foram verificadas
algumas irregularidades no serviço executado até então.
As informações ora solicitadas permitirão conhecer
a real situação daquela obra, em especial o que já foi empenhado e pago à empresa
responsável pela execução do serviço; se tal empresa já foi notificada pelo Poder
Executivo e quais as irregularidades foram apontadas.
Enfim, por ser nosso dever e direito conhecer esta
realidade, até para poder responder aqueles que nos questionam a esse respeito, estamos
apresentando o presente requerimento para solicitar de Vossa Excelência que nos prestes
tais informações, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 03 de maio de 2021.
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