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REQUERIMENTO 35/2021

Seúcra Presidente,

Gs Vereadores signatarios deste, requerem após dada ciência ao Plenário,

na forma regimental, seja encamiúado ao Chefe do Executivo Municipal - Seeretaria

Competente, o seguinte:

t)Sejam informados s esta Casa Legislativa os reais motivos pelos quais

ainda não foram relomndas as obrss do Centro Comunitário, localizttdo no Bnirro Dr. Breno

Bulcão (Olaria);

2)Seja informada a estu Casa Legislativa a dcta da retomnda das obras,

assim coÍ?ro o prazo previsto püra fl sua conclusão.

JU§TIFICATtVA:
A resposta ao Pedido de Informações n" 14, de janeiro de 2021, que tratava

do mesmo assunto, à época, eilt suma, foi de que possuíarn poucos pedreiros e muitos serviços"

mas que tão logo fossem sanaaas outl'as
N" *í.* 

""r "b"L 
ãm agosto O" ZOf q, *u" pt .i**ente no dia 28, o

Senhor Prefeito, Sávic Prestes, fez uma live no local falando sobre essa constíução, afirmando que
"em breve o centro comunitário seria uma realidade". Passados dois anos, a situação é a mesma,
nos arriscamos ern dizer que pior, visto que se vê uma obra abandonada, que nâo deslancha.

O argumento de que a prefeitura não possui pedreiros suficientes para as
demandas não se justifica mais para o atraso da obra. Err maio deste ano foi aprovado o Projeto de
Lei no 039 - Lei Municipal3.65g12l,autorizando a contratação de excepcional interesse públicc
paÍa manutenção dos serviços de 4 (quatro) pedreiros e 4 (quatro) operários para a Secretaria de
Obras e Transportes.

cremos que a obra no Bairro da olaria esteja dentro dessa premissa, ou
seja, pode-se considerar a mesma de excepcional interesse público? uma vez que contemplará os
moradores do maior bairro de nossa cidade.

Pelo exposto, entendemos que o Poder Executivo deveria PRIORIZAR
aquele serviço, visto que a obra tambem serviu para "discursos de campanha eleitoral".

sala "severino silvçir6:'fia câmara de vereadores, 15 de setembro de
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