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QUERIMENTO NO 068/2021.

REQUER TNFORMAçOeS SOBRE AS
OBRAS DE REDE DE ESGOTAMENTO
sANrrÁRto DA RUA Dos coeuEtRos -
LOTEAMENTO SANTA TEREZINHA

Excelentíssimo sr. Presidente da câmara Municipal de Alagoinhas,

Requeremos à Vossa Ex." que sejam solicitadas informações ao Sr. Prefeito

Municipal, visando encaminhar as seguintes informaçÕes a esta Casa de Leis:

a) Por qual motivo as obras de esgotamento sanitário da Rua dos

coqueiros, Loteamento santa Terezinha, estão paralisadas desde 2o1g?

(fotos em anexo)

A mencionada obra decorre de convênios com os governos Estadual

e Federal?

Discriminar o convênio por ente federado, indicando os valores do

contrato, os valores iá repassados, os valores ainda a serem

repassados, bem como o motivo da paralisação e/ou do atraso da obra.

d) ocorreu interrupção nos repasses de recursos públicos? Em caso

positivo, discriminar por ente federado, bem como o motivo da

interrupção dos repasses.

b)

c)
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JUSTIFICATIVA

coNSIDERANDo que constituição Federal, assegura, no artigo 50, inciso

XXXIll, que todo cidadão tem direito de receber dos orgãos públicos

informaçÕes de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da

autoridade que lhe negar acesso,

CONSIDERANDO que a Lei Federal no 12.527t2011 determina que todo

cidadão tem direito de obter: Art. 70 O acesso à informação de que trata esta

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: I. ] vl - informação
pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos
públicos, licitação, contratos administrativos; [...)

CONSIDERANDO que a situação em comento representa graves prejuízos aos

munícipes, em virtude da falta de acessibilidade, saneamento básico, bem

como danos materiais aos veÍculos automotores;

CONSIDERANDO que o vereador dispÕe do direito constitucional de fiscalizar
a Administração Municipal, nos termos do que estabelece o art. 2g, Xl, da

Constituição Federal;

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente

Requerimento de lnformações.

Sala de SessÕes da Câmara Municipal de inhas, 30 de setembro de

2021.

Rua Coronel Philadelfo Neves, sn - Juracy Magalhães - CEP.: 48.040-170 - Fone: (75) 31g2-3333
www.ca ma radea lagoin has.ba.gov. br

Alagoinhas - Bahia



ANEXO:
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ESTADO DA BAHIA

CÂMARA MUNIcIPAL DE ALAGOINHAS

Sala de SessÕes da Câmara Municipal de Alagoinhas, 30 de setembro de

2021.
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