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Requer a sra. Prefeita informações relativas
aos serviços de pavimentação asfáltica e
recapeamento de vias públicas no município.

Excelentíssimo Senhor
SERGIO DONIZETE FERREIRA
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística
Paraguaçu Paulista (SP)

O Vereador que a este subscreve, nos termos regimentais, REQUER à
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, Almira Ribas Garms, as seguintes informações
relativas aos serviços de pavimentação asfáltica e recapeamento de vias públicas no
município:
1) Qual o montante de recursos que já foi disponibilizado para o município:
a) no âmbito da linha de financiamento FINISA/CAIXA (Lei n° 3.265/2019 — valor
global de R$ 10.000.000,00 dez milhões de reais);
b) no âmbito da operação de crédito com o programa Desenvolve SP (Lei n°
3.229/2018 - valor global de R$ 5.051.778,29 cinco milhões cinquenta e um mil setecentos e
setenta e oito reais e vinte e nove centavos);
2) Das parcelas que já foram recebidas pelo município:
a) discriminar quanto já foi efetivamente empregado nos serviços de pavimentação e
recapeamento e quanto está disponível nas contas da administração para utilização;
b) informar, de forma individualizada, as ruas que foram contempladas pelos
recursos já recebidos.
3) Com relação as empresas prestadoras dos serviços:
a) quais são as empresas contratadas para a execução dos serviços? Discriminar o
nome, CNPJ e os serviços prestado por cada uma.
b) a empresa que faz os serviços de pavimentação e recapeamento também fornece
a manta asfáltica? Caso negativo, quem é a fornecedora desse produto?
c) alguma das empresas contratadas já prestou serviços ao município
anteriormente? Em caso positivo:
- quando foi e qual foi o serviço prestado.
- na época a administração atestou a qualidade dos serviços? De que forma?
- contratualmente havia garantia de qualidade para os serviços prestados?
- algum serviço precisou ser refeito pela empresa?
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4) encaminhar em mídia digital, cópia dos arquivos referentes à íntegra dos processos
licitatórios referentes aos serviços de pavimentação e recapeamento que foram ou estão
sendo realizados em razão dos recursos citados no item 1 deste requerimento.
5) Existe outra fonte de recursos, não citada no item 1 deste requerimento, que está sendo
usada para os serviços de pavimentação e recapeamento? Informar detalhamente as
origens, os valores e onde estão sendo ou foram empregados.

JUSTIFICATIVA
Entre 2018 e 2019 a Câmara Municipal deu um voto de confiança à
administração, aprovando projetos que trariam por volta de 15 milhões em recursos para o
município, por meio de linhas de créditos e financiamentos voltados a pavimentação e
recapeamento das vias públicas.
Essa iniciativa da administração irá onerar o município por vários anos,
influenciando inclusive as administrações futuras, que herdarão a dívida.
Por esse motivo, é essencial que saibamos como esses recursos estão
sendo ou serão empregados, pois já tivemos experiências anteriores, no mandato desta
mesma administração, com serviços de péssima qualidade que somente serviu para
esbanjar o dinheiro do povo.
Por esse motivo, vimos solicitar as informações deste requerimento, até
mesmo para que possamos acompanhar mais de perto o assunto e tirar dúvidas da
população.
Palácio Legislativo Água Grande, 11 de novembro de 2019.

JOSIMAR ODRIGUES
Vereador
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