EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
APARECIDA DO TABOADO – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL.
O Vereador infra-assinado, de conformidade com
as normas regimentais em vigor, em especial, o artigo 167 inciso IX, primeira parte,
do Regimento Interno da Câmara Municipal, REQUER a Mesa Diretora, após ouvido
o Douto Plenário, que se digne CONVOCAR o Excelentíssimo Senhor José Natan
de Paula Dias, Prefeito Municipal, para comparecer à Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado, em sessão ordinária, em data a ser acertada entre a Presidência
da Câmara Municipal e o Chefe do Executivo, para prestar esclarecimentos
relacionados à prestação de serviços pela Empresa de Saneamento de Mato
Grosso do Sul – SANESUL em nosso Município:
- qual o procedimento ou providência que o Município está tomando para fazer
a organização do plano municipal de saneamento básico, tendo em vista que o
Prefeito Municipal disse que o plano aprovado no ano de 2020 não contém os
quatro eixos e qual a previsão para que isso aconteça;
- se existe fiscalização por parte da prefeitura com relação aos serviços prestados
pela Sanesul? Em caso afirmativo, quem é o fiscal e como se faz as exigências
para tapar os buracos que a Sanesul deixa nas ruas de nossa cidade de maneira
irregular;
- por quê a Empresa Sanesul continua prestando serviços em nosso Município de
maneira irregular, ou seja, sem contrato, pois o mesmo expirou no ano passado;
- por quê com tanto dinheiro em caixa não se pensa em fazer a municipalização
da água;
- em relação ao emissário final de esgoto, que foi alvo de muitas críticas do
Prefeito quando era Vereador, se foi elaborado algum projeto ou se tem algum
estudo objetivando resolver a situação?
JUSTIFICATIVA
Aludida convocação se dá para tratarmos vários
assuntos relacionados a Empresa Sanesul, que explora os serviços de abastecimento
de água e esgotamento sanitário em nosso Município. São questões preocupantes e
não sabemos quais as medidas que estão sendo tomadas a fim de regularizar tal
situação.
Por esta razão estou encaminhando tal
convocação, para que, com a presença de Vossa Excelência e dos assessores que
porventura o acompanharem, em sessão ordinária, poderemos obter as respostas para
os
questionamentos
apresentados,
após
aprovação
do
Douto
Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 12 de julho de 2021.
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VEREADOR

