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REQUERIMENTO n. 24/2014

Considerando que é dever do vereador estar a par da
administração municipal em todos os setores,

Considerando que, normalmente as cobranças dos cidadãos
são feitas através do legislativo,

Requeiro, seja enviado a esta casa:
1- informações se esta instituído no âmbito do município de Itirapuã o Conselho
Municipal Antidrogas e quais as ações efetivas o município vem desenvolvendo no
sentido da prevenção deste problema.

2- Levando-se em conta que existe no município bens que podem ser considerados de
valor histórico, cultural, arquitetônico e mesmo ambiental, como é o caso de prédio
antigos entre outros, requeiro do executivo municipal através do setor competente,
informações se existe na prefeitura, Livro do Tombo Municipal, destinado à inscrição
desses bens consideráramos de interesse de preservação ou algum tipo de registro
equivalente neste sentido.
3 -Considerando que continua interditado o prédio do Centro comunitário do bairro
Pedro Alves da Silva, requeiro informações com a relação às providencias que foram
tomadas, tendo em vista que no ultimo requerimento que fiz respondido em 17/03, me
foi informado que a empresa que construiu o prédio iria fazer os reparos, mas o salão
continua fechado, sem que a população possa usá-lo, afinal se trata de equipamento
público e isto precisa ser resolvido o quanto antes, até porque o Contrato celebrado
em 21/07/2012, entre o município e a construtora, prevê em sua cláusula VI que a
contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover ou construir se for verificado defeito
na obra. Portanto é que diz o contrato, ou seja, é só o município fazer cumprir o que foi
acordado.
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4- Considerando que o Asilo Lar São Francisco é uma instituição de utilidade publica
que possui convênio com o municio e que são repassados recursos públicos para a
referida entidade, requeiro cópia da prestação de contas relativa ao exercício de 2013
feita pelo órgão ao município.

Sala das Sessões, 13 de junho de 2014.

José Reis Silva - Vereador

