REQUERIMENTO Nº 01/2017
AUTOR: VEREADOR PASTOR RONALDO NERIS DE JESUS.
EXCELENTÍSSIMO
SENHOR
PRESIDENTE
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

DA

CÂMARA

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 prestes a
esta Casa de Leis, as seguintes informações:
- qual o valor gasto por ocasião da penúltima execução dos serviços de
canaleta na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Avenida dos
Estudantes, bem como no cruzamento com a Rua Nove de Julho (2016);
- qual o valor gasto recentemente na execução dos serviços de canaleta na
Avenida Presidente Vargas, esquina com a Avenida dos Estudantes e com a
Rua Nove de Julho neste ano de 2017;
- Quais as medições dos serviços realizados nas duas ocasiões;
- Informar os valores pagos pelos serviços e o nome da(s) empresa(s)
responsável pela execução.
JUSTIFICATIVA
Temos conhecimento de que os serviços de
construção de canaleta que foi executado recentemente na Avenida Presidente
Vargas, tanto no cruzamento com a Avenida dos Estudantes como com a Rua
Nove de Julho, já foram executados há pouco tempo atrás, mais precisamente no
segundo semestre de 2016.
Para a nossa surpresa aqueles serviços tiveram
curta durabilidade, ou seja, em poucos meses aqueles cruzamentos já estavam
totalmente danificados, havendo a necessidade de refazê-los, o que ocorreu no
início deste ano.
Como não temos conhecimento das
informações especificadas acima e por ser nosso dever e direito fiscalizar os atos
da Administração Municipal, até para esclarecer aqueles que nos indagam a
respeito, estamos encaminhando o presente requerimento, para que Vossa
Excelência nos prestes tal informação, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 06 de fevereiro de 2017.
Pr. RONALDO NERIS DE JESUS
VEREADOR

