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REQUERIMENTO 001/2023 

De 13/02/2023 

AUTOR VEREADOR: MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU.   

EMENTA: REQUER Oficializar ao 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, 

requerendo Copias de documentos e 

informações, sobre a Obra que está 

sendo realizada pelo município de 

Santa Lúcia, na Estrada Municipal 

da Fazenda Engenho Velho 

 Senhores Vereadores: 

CONSIDERANDO QUE: 
 

A estrada municipal da Fazenda Engenho Velho pertence 

ao município de Santa Lúcia; 

O município vem realizando uma reforma na referida 

Estrada; 

Alguns trechos a mesma tiveram que ser erguida quase 

um metro; 

Para erguer a referida foi utilizado restos de 

construção ou seja entulhos moídos; 

Esses materiais estão completamente contaminados com 

materiais ferrosos ou seja pregos, vergalhões, arames 

etc.; 

Devido a esses materiais contaminados e cortantes 

muitos usuários da referida estrada vem tendo prejuízos 

tanto financeiros com pneus furados como perda tempo para 

troca e muitos transtornos; 
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Tanto a prefeitura municipal de Santa Lúcia, como a 

empresa que vem realizando a obra e fornecendo os ma-

teriais, são responsáveis por esses danos e devem re-

para-los aos usuários da referida estrada.  

Diante do exposto, MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU, 

vereador investido em suas atribuições conferidas por Lei 

e depois de ouvido o douto plenário, REQUER a mesa 

satisfeitas as formalidades regimentais, para que seja 

Oficiado ao CHEFE DO PODER EXECUTIVO, para que envie a 

esta casa de Leis, copias de documentos/informações, 

sobre a Obra que está sendo realizada pelo município de 

Santa Lúcia, na Estrada Municipal da Fazenda Engenho 

Velho, sendo: 

1.Nome da empresa que realizou a obra;   

2.Contrato constando o valor da obra em sua tota-

lidade; 

2.Valores pagos até a presente data; 

3.Prazo de início e termino da obra; 

4.Quais os materiais utilizados na obra; 

5.Se a empresa refez o trecho que está contaminado;    

6. Todos os documentos referentes a obra da Estrada 

da Fazenda Engenho Velho no município de Santa Lúcia. 

Tal solicitação se faz necessária para verificação 

se os valores gastos estão dentro do orçamento, bem como 

para uma possível ação de ressarcimento de danos por parte 

dos usuários da estrada e dos moradores dos sítios e 

fazendas. 
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Vale destacar que este vereador que subscreve, 

apresentou em Sessão desta Edilidade em 24/10/2022 o 

Requerimento sob nº 045/2022, sendo que o Chefe do Poder 

Executivo Municipal, respondeu a este vereador em 

08/12/2022, por meio do Of. Gab. Nº 254/2022, que empresa 

que realizou o serviço já está ciente e que novas ações 

serão tomadas para que não haja mais transtornos para os 

usuários da estrada, sendo resposta inadequada com o que 

foi requerido, e por este motivo estamos apresentando 

novamente novo Requerimento nesta data, e reiteramos que 

a resposta seja adequada com o requerido.          

Sala de sessões “José Marcus Benvenutto”, em 13 de 

Fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

 

MILTON CERQUEIRA LEITE-TATU 

VEREADOR PRESIDENTE  


