
 

REQUERIMENTO Nº 31/2017 

 

Senhor presidente, 

 

 A vereadora que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas 

regimentais e legais, fundamentada no art. 217, combinado com o art. 221 

inciso VIII ambos do Regimento Interno desta Casa de Leis, vem requerer a 

mesa, depois de ouvir o soberano plenário que seja encaminhado expediente 

ao chefe do Executivo Municipal o Sr. ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, 

Prefeito deste Município, com cópia a Secretária de Infraestrutura e Urbanismo 

ou responsável da pasta, e de conformidade ainda com o inciso XIV do art. 72 

da Lei Orgânica Municipal e art. 4º, III do Decreto-Lei n.º 201, de 27 de 

fevereiro de 1967, possam encaminhar a este Parlamento Municipal os 

esclarecimentos que se seguem: 

 

1ª Que nos envie cópia dos projetos que foi edificado na antiga Praça JK, 

denominada João Pereira da Silva, bem como, a obra que esta situada no 

estacionamento do centro de eventos? 

 

2ª Que nos envie cópias das licitações das referidas obras? 

 

3ª Que nos envie acompanhamento com as planilhas de valores do custo das 

obras, bem como, seus aditivos, se existirem? 

 

4ª Que nos envie cópias do contrato social das empresas que ganharam as 

licitações? 

 

5ª De onde saiu o recurso da construção das referidas obras; 

 

6ª Houve contra partida do município, se existir, quais os valores? 

 

7ª Que nos informe a finalidade das devidas obras em epígrafe? 

 

8ª Que nos forneça os valores depositados as empresas ganhadoras e 

construtoras das obras? 

 

9ª Que nos envie extratos das transferências bancárias das construtoras ou 

empreiteiras ganhadoras das licitações? 

 

10ª Que nos informe se estas edificações já foram concluídas para uso? 

 

 

JUSTIFICATIVA:- 



 

Justifica-se que destas duas obras em nossa cidade não se sabe a finalidade 

de seu objetivo para a construção de suas edificações. Considerando que na 

Praça João Pereira da Silva, bem como, a obra que esta situada no 

estacionamento do centro de eventos aparentemente não possui nenhuma 

finalidade e que estas edificações se encontram e um verdadeiro estado de 

abandono, ou seja, com vidros quebrados, infiltrações no teto e paredes, portas 

estragadas, pinturas deteriorada etc... 

 

Portanto, sendo neste sentido que este parlamento requer as informações 

necessárias para o conhecimento destas edificações para justificar a sociedade 

o seu objetivo de uso que até o presente momento não se sabe a sua 

finalidade. 

 

 

EDILAINE MARTINS 

Vereadora Autora 

 

GABINETE DA VEREADORA 

Jaciara, 16 de outubro de 2017. 

 


