REQUERIMENTO Nº 15/2021
AUTOR: VEREADOR MÁRCIO GARCIA GALDINO.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Natan de
Paula Dias, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Juscemir Rodrigues
Leonel, Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário,
solicitando que informe a esta Casa de Leis, se existe uma previsão para a
retomada das obras de reforma do Terminal Rodoviário “Antônio Vicente de
Queiroz” e da Quadra Municipal de Esportes “Floriscena Laurinda de
Castro”, cujos serviços estavam sob a análise da Secretaria Municipal de
Obras.
JUSTIFICATIVA
Recentemente foi apresentada e aprovada nesta
Casa de Leis, propositura solicitando informações sobre os motivos que levaram a
paralisação das obras de reforma do terminal rodoviário e da quadra municipal
Floriscena Laurinda de Castro. Em resposta a tais indagações foi protocolizado na
Câmara Municipal, o Ofício SOSURrb nº 76/2021, datado de 07/04/2021,
informando que as obras mencionadas estavam em análise pela Secretaria
Municipal de Obras, mais precisamente pelo setor de engenharia, para a possível
retomada dos serviços, haja vista que haviam sido constatadas algumas
irregularidades, tais como: execuções irregulares, execuções divergentes com o
projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico
financeiro.
Tendo em vista que no mesmo expediente foi
afirmado a intenção de concluir tais obras, que são relevantes para nossa população
e que estão deixando um péssimo visual para a cidade, estou solicitando que nos
informe se existe uma previsão para a retomada das obras de reforma dos dois
prédios citados.
Por ser nosso dever e direito conhecer esta
realidade, até para poder responder aqueles que nos questionam a esse respeito,
estou apresentando o presente requerimento para solicitar de Vossa Excelência que
nos prestes tal informação, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 14 de junho de 2021.
MÁRCIO GARCIA GALDINO
VEREADOR

