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Rejeitado em: ;

2^/2° / Ãs W/ro horas ' PEDIDO DE INFORMAÇÃO

EMENTA: Solicita informações a respeito do asfalto no

Conjunto Marta Dequech.

RAPHAEL D. SAMPAIO e FERNANDO PEPPES,

vereadores que esta subscrevem, no uso de suas prerrogativas regimentais, confonne artigo 113,

§3°, inciso IX do Regimento Interno e em nome do povo de Comélio Procópio, REQUEREM ao

Excelentíssimo Prefeito Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, as seguintes informações:

1. Queira o Sr. Prefeito fornecer o Projeto Técnico do asfalto colocado no Conjunto Marta

Dequech, com as especificações técnicas a respeito do asfalto?

2. Queira apresentar o edital de licitação envolvendo a obra e aquisição do asfalto do Marta

Dequech?

3. Queira o Sr. Prefeito informar quem foi o responsável pela obra? Se a obra foi realizada pelo

município ou por empresa terceirizada?

4. Queira o Sr. Prefeito informar de quem foi adquirido o asfalto colocado no Conjunto Marta

Dequech, apresentando as notas fiscais de compra?

5. Queira fornecer a planilha de custo do valor do m^ do asfalto utilizado no Marta Dequech?

6. Queira o Sr. Prefeito informar quem foi o responsável pela fiscalização da obra do asfalto?

7. Queira informar se foi realizado um ensaio para verificar se a base poderia ser liberada para

colocação do asfalto?
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8. Queira o Sr. Prefeito informar como se chegou à espessura de asfalto e de base aplicada?

9. Queira informar tudo mais que entender necessário para o esclarecimento dessa questão?

JUSTIFICATIVA

Devido aos problemas que estão ocorrendo no asfalto do

Conjunto Marta Dequech, rachaduras, afundamento, faz-se necessário esse pedido de informação,

para verificar se a qualidade do asfalto e a obra estão dentro das especificações técnicas do Projeto,

haja vista que há dúvidas com relação a qualidade do asfalto implantado na obra, eis que o mesmo

esfarela na mão e ao que tudo indica apresenta baixa quantidade de ligante asfáltico.

Cornélio Procópio, 23 de outubro de 2017.

RAPHAEL DIAS SAMPAIO

Vereador - PMDB
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PEPPEFERNANDO VANUí

Vereador - PMDB
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