EMENTA:

REQUER INFORMAÇÕES SOBRE CERTIFICAÇÃO
DA QUALIDADE NAS OBRAS DO CORREDOR DE
ÔNIBUS NA AVENIDA DA SAUDADE, CONFORME
ESPECIFICA.

Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
Em visita às obras de implantação do corredor de ônibus na avenida Saudade, ficamos
preocupados quanto à certificação da qualidade nas intervenções que ali vêm ocorrendo,
notadamente no passeio público.
O material e o serviço do calçamento merecem especial atenção dos agentes públicos que
acompanham e atestam a obra - em garantia à durabilidade e ao eficiente uso do recurso público.
Com isso, indagamos:
1 - Identificação e qualificação do agente público que vistoria, acompanha e atesta as obras
do referido local?
2 - Como é feita a certificação de qualidade do material e do serviço executado?
3 - O material empregado no calçamento é o requisitado no projeto?
4 - A aplicação deste material está sendo executada dentro dos parâmetros exigidos?
5 - Há alguma Notificação/Advertência para que a Construtora contratada proceda a
alguma correção em na obra de implantação deste corredor de ônibus? Especificar.
Ante o exposto, REQUEREMOS à nobre Mesa, na forma Regimental, depois de ouvido o
Plenário desta Egrégia Casa, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que
solicite às Secretarias competentes que prestem as informações necessárias.

Sala das Sessões, 23 de março de 2021

Alessandro Maraca
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