
Requerimento nº 54/2014

Itapoá, 17 de outubro de 2014.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPOÁ

ATT.: Exmo. Sr. Sérgio Ferreira de Aguiar – Prefeito.

Itapoá-SC

Assunto: requer  informações  sobre  os  critérios  de  escolha  das  ruas  a  serem

pavimentadas e também qual o motivo de a rua do PA, Fórum, APAE e Câmara

não ter sido incluída nos investimentos de pavimentação.

Excelentíssimo Prefeito,

Os vereadores que subscrevem requerem informações, conforme dispõe

o art. 17 da Lei Orgânica de Itapoá e o art. 123, § 3°, inciso X do Regimento Interno

desta  Casa  de  Leis,  e  também  conforme  disposições  contidos  na  Lei  12.527,  de

18/11/2011, sobre as seguintes questões:

1. Qual o planejamento da Secretaria Municipal de Obras e os critérios de

escolhas das vias a serem pavimentadas. Qual a lógica na definição dos percursos, já

que por omissão do Poder Executivo, as ruas não são previamente definidas na Lei

Orçamentária Anual.

2. Os munícipes denunciaram a falta de uma base apropriada para melhor

durabilidade da pavimentação asfáltica. Questiona-se se a fiscalização da Secretaria

de Obras tem acompanhado os trabalhos de pavimentação e a verificação da execução

dos trabalhos terceirizados. Qual o procedimento adotado para atestar a qualidade da

Requerimento nº 54/2014 – requer informações sobre os critérios de escolha das ruas a serem pavimentadas                                                Fls.  1/4



base e do asfalto aplicado.

3. A comunidade solicita informações da exclusão da Rua Mariana Michels

Borges,  que dá acesso ao Pronto Atendimento Emergencial  24h,  ao Fórum (Poder

Judiciário), APAE e à Câmara Municipal de Itapoá (Poder Legislativo de Itapoá). Qual a

justificativa para a exclusão da referida Via. A informação é relevante, já que as Vias

foram definidas pela Prefeitura sem a devida consulta da comunidade por meio de

Audiências Públicas. Pede-se informações dos motivos da exclusão da Via e se existe

uma previsão de pavimentação asfáltica.

Justificativa

As  informações  solicitadas  são  necessárias,  pois  a  Prefeitura  não

estabeleceu nas Lei Orçamentárias seu plano de investimento nas Vias, tornando-se

uma surpresa as  obras  de pavimentação asfáltica.  Diversos servidores  e  cidadãos

questionaram a exclusão da Rua Mariana Michels Borges, já que a Via atualmente é

importante acesso do PA, Fórum, APAE e Câmara. Portanto, não foi possível explicar

para  a  comunidade  a  exclusão  da  referida  Via,  além  do  interesse  público  nessa

escolha. Além disso, os serviços de atendimento de emergência (Bombeiros e SAMU),

utilizam a via em alta velocidade, o muitas vezes as condições de buracos e lama na

pista prejudicam ainda mais as condições dos acidentados. Outra questão diz respeito

aos questionamentos da comunidade sobre a qualidade inferior do asfalto, com uma

eventual  base  insuficiente  para  garantir  a  durabilidade  adequada  da  pavimentação

asfáltica nos trechos licitados e realizados pela empresa terceirizada.

Encaminhamos fotos ilustrativas ao final do requerimento.

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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ANEXO – FOTOS DA RUA MARIANA MICHELS BORGES, PA, FÓRUM E CÂMARA
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