REQUERIMENTO Nº 30/2021
AUTORES: VEREADORES MÁRCIO GARCIA GALDINO e VAGNER LOPES
MARTINIANO DE AQUINO.
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, com cópia à senhora Daiane de Souza Pupin, Secretária Municipal de
Saúde, solicitando que prestes a esta Casa de Leis, as seguintes informações:
- quem realizou a reforma da ala do Pronto Socorro; se foi realizada pela Prefeitura
Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, ou se foi feita diretamente pela
Fundação Estatal de Saúde de Aparecida do Taboado – FESAT;
- qual foi a modalidade do processo licitatório, se foi por dispensa, carta convite ou
outra modalidade;
- qual o valor da obra;
- qual o nome da empresa que executou o serviço;
- qual a dotação orçamentária utilizada para a realização dos serviços;
- qual conta bancária foi utilizada?
- e por fim, requerem que seja encaminhada cópia de todo o processo de contratação
para a execução dos serviços.
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos, por ocasião das
comemorações alusivas ao aniversário de emancipação político-administrativa do nosso
Município foi inaugurada a obra de reforma da ala do Pronto Socorro Municipal. A obra
foi recebida com satisfação por parte da população, que entendeu a importância de tal
conquista na área da saúde pública.
Neste contexto, entendo ser relevante conhecermos
as informações relacionadas acima. Assim, por ser nosso dever e direito fiscalizar os atos
da Administração Municipal, até para esclarecer aqueles que nos questionam, estamos
apresentando o presente requerimento para solicitar de Vossa Excelência que nos prestes
tais informações e encaminhe a cópia solicitada, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 03 de novembro de 2021.
MÁRCIO GARCIA GALDINO
VEREADOR

VAGNER LOPES MARTINIANO DE AQUINO
VEREADOR

