CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

GABINETE DA VEREADORA ILMA CHRIZÓSTOMO SIQUEIRA (PSDB)

REQUERIMENTO Nº ______/2020
PEDIDO DE INFORMAÇÃO

Ao Exmo. Sr.
Ângelo César Lucas
Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cariacica

I.
II.

III.
IV.

Requeiro cópia na INTEGRA do processo de pagamento, referente ao processo nº
7902/2020, firmado com a empresa URGON CONSTRUTORA LTDA-EPP.
Requeiro o DETALHAMENTO da execução de serviços para a recuperação das vias
de pavimento asfáltico afetadas pelo desastre ocasionado pelas fortes chuvas que
caíram sobre o Município de Cariacica, especificando a data, localidade,
metragem e os valores pagos pelo serviço realizado.
Requeiro cópia na INTEGRA do processo de pagamento, referente ao processo nº
5892/2019, firmado com a empresa URGON CONSTRUTORA LTDA-EPP.
Requeiro o DETALHAMENTO da Execução dos serviços de recapeamento de
pavimento asfáltico e correção de buracos nas vias urbanas do município de
Cariacica/ES, especificando a data, localidade, metragem e os valores pagos pelo
serviço realizado.
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Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cariacica,
com base no disposto nos incisos IX e XIV do Art. 14 e no inciso XX do Art. 90 da Lei
Orgânica do Município e a Lei Geral do Acesso as Informações Públicas, esta Vereadora
dirige-se respeitosamente a Vossa Excelência, após aprovado pelo Plenário que seja
encaminhado ao órgão competente, com o objetivo de REQUERER informações
referentes aos Contratos e Programações existentes na Administração Municipal, no
que tange à realização de serviços de recapeamento de pavimento asfáltico em vias da
Cidade, conforme discriminado abaixo:

CÂMARA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
V.

VI.

VII.

Requeiro informações DETALHADAS referentes a quais ruas de pavimento
intertravado, blocos de concreto, ou paralelepípedos, também conhecidos como
pavers, receberam manta asfáltica, executados pelos contratos acima elencados,
especificando a data, localidade, metragem e os valores pagos pelo serviços
realizados.
Requeiro informações detalhadas a respeito do valor gasto até a presente data,
referente ao terceiro termo aditivo do processo nº 5892/2019, e quanto ainda
falta para liquidar o contrato.
Informar a programação de execução dos serviços para os próximos meses.
Informando, ainda, quantas equipes estão atuando no município e qual critério
utilizado para escolha das ruas que serão contempladas com o serviço.

O presente requerimento tem por objetivo a fiscalização do Município de Cariacica.
Frisa-se, por oportuno, que o chefe do executivo Municipal dispõe, após o
recebimento deste requerimento, o prazo de 30 (trinta) dias para prestar as
informações requeridas pela vereadora, como dispõe a nossa Lei Orgânica
Municipal.

Plenário Vicente Santório, 31 de julho de 2020.

ILMA CHRIZÓSTOMO SIQUEIRA
Vereadora PSDB
ilmacsiqueira@camaracariacica.es.gov.br
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