REQUERIMENTO Nº 07/2017
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 nome da Empresa vencedora do processo licitatório para a
construção de 02 (dois) portais em entradas de nossa cidade, sendo um nas
proximidades do trevo das Sete Cruzes, e o outro no prolongamento da
Avenida Porto Taboado, nas imediações do Anel Viário;
- Qual o valor da obra licitada para a construção dos dois portais;
- Se a Empresa vencedora do certame terceirizou os serviços da construção
dos dois portais. Em caso positivo, informar o nome da empresa terceirizada.
- Se a obra está paralisada. Em caso afirmativo, informar se existe previsão
de retomada dos serviços e data para entrega da obra destes portais.
JUSTIFICATIVA
Como é do conhecimento de todos, na
administração passada, mais precisamente do ano de 2016, tiveram início a
construção de dois portais em nossa cidade. Um dos portais tem a sua localização
nas proximidades do trevo das Sete Cruzes, e o outro no prolongamento da
Avenida Porto Taboado, nas imediações do Contorno Viário.
O que vem chamando a nossa atenção é o fato
de que a construção teve início, mas não foi finalizada, portanto, não foi
inaugurada e entregue ao Município.
Existe muita polêmica com relação a este
assunto e muitas indagações sem respostas. Como é nosso dever e direito
fiscalizar os atos da Administração Municipal, até para esclarecer aqueles que
nos indagam a respeito, estou encaminhando este requerimento, para que Vossa
Excelência nos prestes tais informações, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 20 de fevereiro de 2017.
Pr. RONALDO NERIS DE JESUS
VEREADOR

