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Município de Imbituba/SC

REQUERIMENTO Nº 6/2020

REQUERER ao Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, Senhor

Rosenvaldo da Silva Júnior “os relatórios: 1) da receita e

despesa mensal dos anos 2017, 2018 e de janeiro a novembro de

2019 referentes ao abastecimento de água tratada e esgoto da

cidade de Imbituba; 2) da receita dos anos 2017, 2018 e de

janeiro a novembro de 2019 da taxa de limpeza pública (coleta

de lixo); 3) das despesas dos anos 2017, 2018 e de janeiro a

novembro de 2019, com a empresa que faz coleta, transporte e

destinação final do lixo”.

MICHELA DA SILVA FREITAS (PSDB), FERNANDO JOAO ANCELMO

(PSDB), LUIS ANTONIO DUTRA (PSDB), ANDERSON TEIXEIRA (PSD), vereadores do

município de Imbituba, com assentos nesta Casa Legislativa, vêm, no exercício de suas

prerrogativas, à presença de Vossa Excelência, nos termos do artigo 117, §3º, inciso X do

Regimento Interno da Câmara Municipal, após ouvir o soberano plenário REQUERER ao

Excelentíssimo Prefeito de Imbituba, Senhor Rosenvaldo da Silva Júnior “os relatórios: 1) da receita

e despesa mensal dos anos 2017, 2018 e de janeiro a novembro de 2019 referentes ao abastecimento

de água tratada e esgoto da cidade de Imbituba; 2) da receita dos anos 2017, 2018 e de janeiro a

novembro de 2019 da taxa de limpeza pública (coleta de lixo); 3) das despesas dos anos 2017, 2018

e de janeiro a novembro de 2019, com a empresa que faz coleta, transporte e destinação final do

lixo”.
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JUSTIFICATIVA:

Senhores Vereadores, Senhor Prefeito.

O referido requerimento visa obter os relatórios de receita e despesa dos anos de 2017,
2018 e 2019, tocante ao abastecimento de água tratamento de esgoto, além da receita obtida com a
taxa de limpeza pública (coleta de lixo), e das despesas com a empresa que realiza a coleta,
transporte e destinação do lixo, objetivando a essa edil e seus pares uma ampla avaliação do sistema
de abastecimento de água, bem como suas receitas e despesas, para a posteriori se possa apresentar
sugestões a fim de solucionar à falta de água na alta temporada e ainda aumentar a coleta de lixo e
tratamento de esgoto em nossa cidade.

Esclarece-se, que o presente requerimento é apresentado, diante da inércia do poder
público perante o ofício encaminhado pela Vereadora Michela Freitas à secretaria respectiva, sob o
n. 550.2020, que fora protocolado em 13 de janeiro de 2020 sem que houvesse qualquer retorno até
a presente data.

Ressalta-se nobres vereadores, que transcorreu o prazo determinado na Lei
Complementar n. 4.800 de 2017 c-c a Lei 3.442 de 2009, sem que houvesse qualquer despacho
fundamentado, acerca da ausência de retorno do ofício remetido, permanecendo a secretaria
respectiva inerte por período de 52 (cinquenta e dois) dias, quando deveria apresentar as respectivas
informações solicitadas em prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Nesse sentido, não resta alternativa aos requerentes senão apresentar o respectivo
requerimento, que nada mais é do que o exercício de seus deveres como vereadores eleitos pelo
povo, solicitando assim a aprovação do presente requerimento por seus pares.

Certo da compreensão de Vossa Excelência e da providência indicada, reitero votos de
estima e apreço.

Sala das Sessões, em 06/03/2020.

Anderson Teixeira Fernando João Ancelmo
Vereador Vereador

Luís Antônio Dutra Michela da Silva Freitas
Vereador Vereadora


