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Senhor Presidente: 

 

 Os Vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após 

ouvido o Douto Plenário que esta Casa solicite para a Secretaria Competente as informações e 

documentos solicitados e relacionados abaixo: 

 

1. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá a informação, 

se a empresa ENGETOM concluiu a obra conforme Contrato 210/2014 e, caso a empresa 

tenha encerrado suas atividades na obra, em que ano ocorreu, quais motivos deram causa, 

em que fase se encontrava a construção e quais medidas foram adotadas pela Prefeitura 

Municipal, remetendo cópia de todos os documentos originais produzidos, que se referem a 

esse fato; 

2. Remeter cópia, com as devidas assinaturas, de todos os documentos produzidos pelo Fiscal 

do Contrato, retratando as fases de execução da obra, problemas, atrasos, notificações e 

principalmente a documentação produzida sobre o encerramento das atividades da empresa 

ENGETOM no canteiro de obras, e em que situação a obra se encontrava; 

3. Remeter cópia do levantamento fotográfico realizado pelo Fiscal do Contrato ou por outro 

servidor municipal no decorrer da execução da obra e na data em que a empresa se retirou 

do canteiro de obras; 

4. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá a 

informação,quais medidas foram adotadas a época, para impedir invasões e acesso à obra, 

por parte de estranhos; 
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5. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá a informação, 

qual foi o custo final da obra de construção da UPA 24 horas e, o valor que a Prefeitura 

Municipal aportou para complementar esse custo, uma vez que o valor destinado pelo 

Ministério da Saúde para a realização da construção da UPA fez parte do valor da proposta 

vencedora. 

 

 

 

         Sala das Sessões em, 08 de Junho de 2020. 

 

 

 

                 Lucas Azevedo de Paula                        Charlon Diego Muller 

                                Vereador do MDB                                    Vereador do MDB 

 

 

                                     Ed da Silva Moraes                          Roger Caputi Araújo 

                                       Vereador do MDB                           Vereador do MDB 

 

 


