REQUERIMENTO Nº 02/2022
AUTOR: VEREADOR LUIS FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA.
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 José Eduardo Santana,
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando
que prestes a esta Casa de Leis, as seguintes informações:
- qual o destino de todo material retirado da Ponte Rodoferroviário sobre o
Rio Paraná, que recebeu recentemente a execução de nova iluminação pelo
Governo do Estado de MS, inclusive se foi dado baixa no material metálico
retirado;
- onde está armazenado referido material ou se foi comercializado, enfim, qual
o destino de todo o material retirado ou do valor obtido da venda?
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos,
recentemente a nossa Ponte Rodoferroviária sobre o Rio Paraná, na divisa dos
Estados de SP e MS, recebeu a tão necessária iluminação em toda a sua extensão,
cujo serviço foi executado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.
Sabemos ainda, que a iluminação que havia na
ponte não funcionava mais em razão de que a fiação havia sido roubada. Uma nova
iluminação foi feita em toda a extensão da ponte e o material que restava no local
foi retirado; porém, não sabemos qual o destino de todo o material metálico
retirado.
Assim, por ser nosso dever e direito fiscalizar os
atos da Administração Municipal, até para esclarecer aqueles que nos questionam,
estou apresentando o presente requerimento para solicitar de Vossa Excelência que
nos prestes tais informações, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 11 de abril de 2022.
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VEREADOR

