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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
MARCO-CEARÁ

REQUERIMENTO Nº 029/2015

O Vereador infra-assinado, com base no Art. 129, VI, c/c o Art. 189, §
1º, do RI, requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja
encaminhado Ofício à Procuradoria Geral do Município, solicitando as
seguintes informações:

1 – Cópia da Licitação, com o Projeto e planta, da reforma da Praça
Francisco Neves Osterno, no Distrito de Panacuí, neste Município, com nome da
empresa vencedora;

2 – Origem do Recurso (Federal ou Estadual);

3 – Informar se a verba para realização da obra é oriunda de emenda
parlamentar, e, se for, de quem seria (Nome do Parlamentar - Deputado
Federal ou Estadual).

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 09
de junho de 2015.

FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS
Vereador
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Justificativa

Sendo uma das funções do Vereador a de fiscalizar a Administração
Municipal, venho, através deste, solicitar informações sobre a reforma da Praça
Francisco Neves Osterno, no Distrito de Panacuí, como forma de ter subsídios para
analisar com mais clareza a realização do pleito, bem como prestar os devidos
esclarecimentos à população.

As informações sobre a reforma proporcionarão aos moradores da
Localidade maior ciência quanto ao ciclo de execução dessa obra, trazendo,
por conseguinte, para toda a população, mais clareza e transparência quanto a
esse serviço.

Solicitada através do Requerimento nº 009/2013, de 23 de abril de
2013, deste Vereador, a reforma da Praça Francisco Neves Osterno, localizada no
Distrito de Panacuí, vem dependendo da liberação de recursos para sua finalização,
deixando a população à mercê de informações sobre o andamento e possibilidade de
conclusão da obra.

Oportunamente, peço a colaboração de todos os Pares na aprovação
do referido Requerimento.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 09
de junho de 2015.

FRANCISCO ROBÉRIO VASCONCELOS
Vereador

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.cmm.ce.gov.br/
http://www.pdfdesk.com

