CÂMARA MUNICIPAL DE PRATÂNIA
- Estado de São Paulo –

Requerimento nº 08/2014
Requeremos à Mesa, nos termos regimentais, que seja oficiado ao
Prefeito Municipal para que encaminhe, ao Poder Legislativo, cópia
do protocolo de solicitação do serviço e da guia de recolhimento
referentes às horas trabalhadas com maquinários da Prefeitura de
Pratânia, na terraplanagem do terreno que abriga a Creche-Escola,
neste Município.

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,
Considerando a publicação em jornal desta cidade de máquinas da
Prefeitura de Pratania trabalhando no início das obras da Creche Municipal,
localizada na Rua São Manuel, neste Município;
Considerando o questionamento de muitas pessoas sobre as
máquinas da Prefeitura de Pratânia terem trabalhado na terraplanagem de
uma obra licitada, onde houve uma empresa ganhadora para execução de
todos os serviços ora licitados;
Considerando, ainda, que o protocolo de solicitação do serviço e a
guia de recolhimento das horas trabalhadas comprovariam a execução desses
serviços pela Prefeitura de Pratania;
Considerando, finalmente, que cabe à Câmara Municipal solicitar
informações ao Prefeito sobre assuntos referentes à gestão administrativa (Lei
Orgânica do Município, artigo 18, inciso IX);
Nos termos e na forma dos artigos 169 e 170, ambos do Regimento
interno da Câmara Municipal de Pratânia,
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Plenário “Durval Corrêa Barboza”, 17 de junho de 2014.
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