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O Vereador que este subscreve, de acordo com
as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao senhor Igor Santos Vougado,
Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, solicitando
que prestes a esta Casa de Leis, as seguintes informações com relação aos
serviços de canaletas que estão sendo construídas em cruzamentos de vias
públicas de nossa cidade:
- quais as localidades (cruzamentos de ruas), que serão contemplados com a
execução de canaletas, conforme licitação realizada para essa finalidade;
- quantas canaletas já foram feitas, especificando os locais;
- quantas canaletas ainda restam para ser executada, especificando as
localidades;
- qual o valor gasto até o momento com a realização dos serviços
mencionados, enviando cópia dos valores empenhados e pagos;
- no caso das canaletas que tiveram que ser refeitas devido à constatação de
falha de execução, informar se o serviço deverá ser pago novamente ou
existe garantia no contrato.
JUSTIFICATIVA
Nos últimos dias temos verificado diversos
cruzamentos de vias urbanas recebendo os serviços de rebaixamento do asfalto
com a construção de canaletas.
Trata-se de uma melhoria muito reclamada
pelos moradores e usuárias das vias, que entendem a real necessidade deste
serviço para facilitar o escoamento das águas, conservar o asfalto, entre outros
benefícios.
Todavia, existem questões que desconhecemos
e que julgamos relevantes para nos cientificar da situação. Dai a razão de estar
encaminhando este requerimento, solicitando a prestação das informações
relacionadas acima, para que possamos nos inteirar do assunto e esclarecer
aqueles que nos indagam a respeito, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 12 de agosto de 2019.
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