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 Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito
Municipal de Aparecida do Taboado, 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 tratar sobre: a
concessão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em
nosso Município; prestar informações sobre as medidas que estão sendo
tomadas visando as adequações tratadas na audiência pública realizada no
dia 19 de março de 2019; a reestruturação do abastecimento de água e das
redes coletora de esgoto, incluindo o projeto das estações elevatórias,; tratar
sobre as taxas (religação, tarifa social, taxa mínima e a cobrado referente ao
esgoto com base no consumo de água) cobradas da Municipalidade; e sobre
a questão da retomada da concessão para que seja um serviço
municipalizado, criando para tanto uma estatal municipal.
JUSTIFICATIVA
Os serviços de abastecimento de água, de
coleta e de destino final de esgoto sanitário em nosso Município há anos é objeto
de reclamação por parte da população aparecidense, que se sente lesada pela
empresa que explora tais serviços.
Sabemos que existe um convênio de gestão
compartilhada para a exploração dos serviços mencionados, cujo prazo de
vigência expirará no ano de 2020.
O motivo desta convocação é para tratarmos
todos os assuntos relacionados acima, com a finalidade de sanar quaisquer
dúvidas. Com a presença do Chefe do Poder Executivo Municipal e dos
assessores que porventura o acompanharem, em sessão ordinária, poderemos
debater todos os questionamentos apresentados e esclarecer as dúvidas
recorrentes.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 15 de julho de 2019.
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