REQUERIMENTO Nº 21/2018
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NERIS DE JESUS.
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 Robson Samara
Rodrigues de Almeida Prefeito Municipal, solicitando que forneça a esta Casa de
Leis, cópia da prestação de contas referente à construção de 02 (dois) Portais
de Entrada de nossa cidade, cujo projeto foi cadastrado junto ao Ministério do
Turismo – Convênio 780634/2012, no valor global de R$ 497.448,98
(quatrocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e quarenta e oito reais,
noventa e oito centavos). Requer ainda, que informe a razão da retirada da
travessa de um destes Portais de Entrada, mais precisamente daquele
construído no trecho próximo ao trevo das Sete Cruzes (ramal da Rodovia BR
158), bem como o destino daquela travessa, que não foi recolocada sobre o
portal.
JUSTIFICATIVA
Desde o início da construção dos dois Portais de
Entrada de nossa cidade surgiram muitas polêmicas.
Tais portais foram alvos de críticas tanto pelo
estilo da obra como pelo valor exorbitante e, não bastasse isso, a impressão que se
tem é que aqueles serviços não foram de fato concluídos, inclusive um dos portais
está sem a travessa, que foi retirada por razão que desconheço e até os dias atuais
não foi recolocada sobre o portal.
Tendo em vista que desconheço tais informações;
que preciso da cópia da prestação de contas referente à construção destes dois
Portais de Entrada de nossa cidade para ficar ciente desta situação, e por entender
que é nosso dever e direito fiscalizar os atos da Administração Municipal, até para
esclarecer aqueles que nos questionam a respeito, estou encaminhando este
requerimento, para que Vossa Excelência nos atenda, após aprovação do Douto
Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 13 de agosto de 2018.
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