REQUERIMENTO Nº 46/2017
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NÉRIS DE JESUS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

CÂMARA

O Vereador que este subscreve, de acordo
com as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da
Câmara Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor
José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, com
cópia ao Senhor Rafael Alexandre Faria, Secretário Municipal de
Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando que forneça a esta
Casa de Leis, cópia do projeto para a construção do Balneário Público
Municipal “Nilza Aparecida Barcelos de Queiroz”, de Aparecida do
Taboado, situado no Loteamento Lago Azul, às margens do Reservatório da
CESP, no Rio Paraná. Requer ainda, que informe os custos daquela obra até
a atualidade, inclusive do valor para a aquisição da área do balneário, assim
como a origem dos valores gastos, se foram recursos próprios ou
provenientes de emendas.

JUSTIFICATIVA
Há alguns anos a população aparecidense
assiste estarrecida o descaso com os imóveis inacabados do Balneário, que estão
abandonados e depredados. De fato trata-se de uma questão que preocupada a
todos nós, haja vista que muitos recursos públicos foram investidos em uma obra
que seria um relevante benefício estendido à comunidade aparecidense e que
seria um fomento ao setor do turismo no município.
Embora este assunto já tenha sido alvo de
proposituras apresentadas nesta Casa de Leis, nesta oportunidade queremos
informações sobre os valores empregados naquele empreendimento até os dias
atuais, inclusive o valor pago pela área a ser executado o projeto de construção
do balneário público.
Por se tratar de questionamentos que não temos
como responder àqueles que nos indagam a respeito e por ser do nosso interesse
e direito conhecer tais respostas, estamos encaminhando este requerimento a
Vossa Excelência, para que nos forneça as informações citadas, após aprovação
do Douto Plenário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 23 de outubro de 2017.
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VEREADOR

