
Requerimento nº 13/2014
Itapoá, 04 de abril de 2014.

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ
ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.
Itapoá-SC

Assunto: Pedido de informações sobre  o andamento da elaboração e/ou revisão
do Plano Diretor de Itapoá.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores  que subscrevem requerem, conforme dispositivo previsto
na  Constituição  Municipal  e  Regimento  Interno  desta  Casa  de  Leis,  e  também
conforme disposições contidas na Lei  12.527,  de  18/11/2011,  informações sobre  a
revisão e/ou elaboração do Plano Diretor de Itapoá.

Até o momento,  nenhum documento foi  protocolado oficialmente nesta
Casa de Leis que tenha relação com a revisão e/ou elaboração do Plano Diretor pelo
Poder Executivo de Itapoá. Informações extraoficiais dão conta que uma empresa foi
contratada para a condução dos trabalhos do Plano Diretor,  e que este serviço foi
viabilizado através de uma parceria  da Prefeitura de Itapoá com a empresa Itapoá
Terminais Portuários.

Assim, os vereadores que subscrevem requerem a  disponibilização de
cópia dos seguintes documentos:

1) Contrato com a empresa para elaborar e/ou revisar o Plano Diretor;
2) Convênio entre o Porto Itapoá e a Prefeitura;
3) Parecer Jurídico do Poder Executivo
4) Demais  documentos  relacionados ao Plano Diretor  que Vossa  Excelência

considera oportuno informar ao Poder Legislativo de Itapoá.

Assim, diante do exposto, os vereadores que subscrevem requerem  os
documentos solicitados para os questionamentos apresentados pelo setor competente.

Justificativa

Após consulta jurídica desta Casa de Leis, foi constatado que qualquer
convênio  entre  empresa pessoa jurídica  de direito  privado  com o Poder  Executivo
Municipal  de  Itapoá  deverá  ser  precedido  de  autorização  do  Poder  Legislativo
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Municipal. Além disso, esta Casa de Leis ainda não possui informações oficiais sobre
este  importante  projeto  da  elaboração  e/ou  revisão  do  Plano  Diretor  desta
municipalidade.

Atenciosamente,

Márcia Regina Eggert Soares
Vereadora – PSDB

Osni Ocker
Vereador – PR

Carlito Joaquim Custódio Jr.
Vereador - PR

Geraldo Rene Behlau Weber
Vereador – PSDB
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