REQUERIMENTO Nº 024/2017.
DE 15 DE AGOSTO DE 2017.

ASSUNTO: informações quanto INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL
ADELINO MARINO ALVES.
SENHOR PRESIDENTE
SENHORES VEREADORES,

CONSIDERANDO que em atenção o requerimento nº 63/2014 e requerimento n º
015/2015 que ate hoje ainda não foi realizado as obras do referido locam, e a
obrigação da Prefeitura Municipal a instalação e realização da infraestrutura no
Distrito Industrial Adelino Marino Alves, porém o mesmo continua sem instalação
de rede de energia elétrica, e rede de água e esgoto, impedindo que os empresários
edifiquem os prédios para instalações de suas empresas;
CONSIDERANDO que a falta de rede elétrica torna inviável que os empresários
edifiquem os prédios para a instalação de suas empresas, pois não terá como
operar no novo local e o capital investido ficarão imobilizados, sem qualquer
retorno que o justifique, o que atingirá as empresas que ali se iniciarão as suas
construções;
CONSIDERANDO, ainda, que foi realizada uma reunião com o ex Prefeito
municipal, onde o mesmo prometeu para os empresários que se os mesmos
providenciasse o plantio de árvores Vossa Excelência providenciaria a
infraestrutura;
CONSIDERANDO que a Prefeitura tem cobrado dos empresários o IPTU;
REQUEIRO, na forma regimental, e após ouvido o plenário desta Casa, seja
oficiado ao Exmo. Senhor Prefeito Municipal, para que este, informe a esta Casa de
Leis:
1 – Se existe cronograma de execução para a implementação de sua
infraestrutura;
2 – Em caso positivo, relacionar as obras previstas (asfalto, guias de sarjetas,
redes de energia e esgoto, etc.) e qual a previsão para sua conclusão;

3 – Qual o motivo, que até o momento não foi realizada a infraestrutura do
referido Distrito.

JUSTIFICATIVA:

A presente propositura se faz necessária uma vez que os membros desta
Casa de Leis são constantemente questionados acerca das medidas adotadas pelo
Poder Executivo, para conclusão daquele Distrito Industrial. Assim valendo das
prerrogativas conferidas por esta Casa de Leis, principalmente de que concerne ao
dever de fiscalizar as ações do Poder Executivo e prestar contas a população, é que
se fundamenta o pedido.
Sala das Sessões “Vereador Benedito Alves Domingues”, 15 de agosto de 2017.

GILMAR DIAS DE OLIVEIRA
Vereador

