REQUERIMENTO Nº 20/2021
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 prestes a esta Casa de Leis, esclarecimentos quanto ao tanque de combustível que
fica no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Obras, mais precisamente como funciona o
reabastecimento do maquinário na zona rural:
1 – Qual a capacidade do tanque de combustível;
2 – Quantas vezes ele foi abastecido este ano;
3 – Enviar cópia das Notas Fiscais dos Abastecimento.
4 – Fornecer cópia de planilha relatando para qual veículo, incluindo placa, km na hora
do abastecimento, km de saída e chegada do veículo para a realização do serviço, qual o motorista
responsável, o destino, e qual a finalidade para a utilização do combustível;
5 – Quem é o responsável pelo abastecimento deste tanque junto a frota de maquinários
da secretaria municipal de obras;
6 – Como é feito a autorização para o abastecimento do maquinário da secretaria
municipal de obra; se é através de requisição, de autorização de fornecimento, verbal;
7 – Qual a média de gasto de cada veículo da secretaria municipal de obras;
8 – Quais veículos pertencem a secretaria municipal de obras;
9 – A utilização deste combustível é feita diretamente nos veículos, é colocado em galão,
ou, de que modo é feito a utilização deste combustível;
10 – Existe apenas um tanque;
11 – Que tipo de combustível é disponibilizado, diesel, diesel s10, álcool, gasolina;
12 – Os maquinários que vão trabalhar na zona rural, como é feito o reabastecimento, se
é através de tambores de 200 litros, galões, ou de alguma outra maneira;
13 – Fornecer cópia do controle diário de veículos de toda a frota da Secretaria Municipal
de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, onde conste km de saída e chegada, o condutor
responsável e o destino.
JUSTIFICATIVA
Entendo que a questão do abastecimento da frota de veículos que
atendem a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Apoio Viário é séria e deve merecer a
nossa atenção. Entendo ainda, que deve haver um controle minucioso, onde é possível verificar todo o
gasto realizado, acompanhado de todas as informações necessárias.
Não sabemos como é feito este controle e, 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 as
informações relacionadas acima, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado MS, 21 de junho de 2021.
MÁRCIO GARCIA GALDINO
VEREADOR

