CÂMARA MUNICIPAL DE RIO VERDE DE MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AV. BARÃO DO RIO BRANCO N° 120, CENTRO
CNPJ: 03.169.774/0001-39
FONE: (67) 3292-1286

REQUERIMENTO N°: 80/2018

Os Vereadores que a este subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, amparados nos artigos 159 e 160 do
Regimento Interno e demais disposições legais, REQUEREM, ao Exmo. Sr.: Mario Alberto Kruger – Prefeito
Municipal, para que através da secretaria competente, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações:

Quais empresas que participou do Processo Licitatório para prestação de se serviço de manutenção de
Iluminação Pública?
Qual foi o critério adotado?
Quais às empresas vencedoras?
Qual o valor repassado pela COSIP, no período de Janeiro/2018 até a presente data?
Qual o valor repassado para empresa que ganhou a licitação, no período de Janeiro/2018 até a presente
data?
Como é feito a fiscalização, é feito um cadastro para saber quantos postes de iluminação existe na
cidade? Se possui um controle para saber quantas lâmpadas precisam ser trocadas?
Porque a não foi feito a manutenção da iluminação nas vias dos municípios? Como por exemplo: Jardim
dos Estados, Areovaldo Pereira, Campo Alegre entre outros bairro.
JUSTIFICATIVA
Considerando que os vereadores informam que tem sido procurado por vários moradores, que reclamam de
lâmpadas queimadas, problema de iluminação em vários bairros do município. Sabendo que a Iluminação Pública
é uma questão de segurança, que traz melhor qualidade de vida para os moradores, poderem transitar em
segurança nos períodos noturnos. Devido a falta de manutenção na Iluminação Pública os moradores estão tendo
transtornos para estudar, trabalhar, freqüentar igrejas, e realizar outras atividades. Diante deste problema, os
vereadores solicitam as devidas informações, e quais as medidas que estão sendo tomadas para o pronto
atendimento da situação acima exemplificada? Certo de que o pedido será atendido na maior brevidade, renovo
votos de mais elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, 18 de setembro de 2018
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Fábio de Oliveira Souza
Vereador(a) - PRTB

Riovaldo Pires Martins
Vereador(a) - PRB

Gerson Miranda da Silva
Vereador(a) - PDT

Andres Claudio de Souza
Vereador(a) - PDT
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