CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
REQUERIMENTO Nº 002/2021
EMENTA: REQUER AO EXCELENTÍSSIMO SR.
PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN/PR,
PARA QUE SE DIGNE ENVIAR AS INFORMAÇÕES
ABAIXO SOLICITADAS, PARA ANÁLISE E
CONHECIMENTO
DESTA
CÂMARA
DE
VEREADORES.
O Vereador Martim Marques Bonfim, no uso de suas atribuições e em
cumprimento a Lei Orgânica Municipal, requer à Vossa Excelência, Prefeito
Municipal Jamil Pech, para que dentro do prazo legal envie a esta Casa de Leis
informações acerca dos valores gastos pelo Município com a recuperação da
DRAGA de extração de areia na última gestão (2017-2020), informando quais
os valores gastos durante todo o período, informando ainda onde se encontra o
motor ou motores recuperados e se estão aptos a funcionarem ou não, e ainda
detalhe por quais motivos a DRAGA se encontra no pátio da Fecularia na BR
476 Km 322 (Colônia Iguaçu).
Requer também, para que informe, conforme a despesa realizada, quem
era o gestor (Prefeito), o Secretário de Obras e o Diretor de Compras.
Outrossim, requer ainda, se possível, para que informe se na época da
reforma existia algum impedimento legal para extração de areia no Rio Iguaçu,
e, em caso positivo, qual a necessidade de realizar a reforma. Caso contrário,
informe se ela possui condições de funcionar normalmente até o final desse
ano de 2021, ou se há outros impeditivos de caráter administrativo ou
operacional.
Tais documentos, para dar celeridade e evitar gastos desnecessários
com reprodução de cópias, poderão ser enviados via e-mail institucional ou pen
drive ou CD-ROM, desde que assinados digitalmente por quem de direito.

Paulo Frontin, 29 de Janeiro de 2021.

MARTIM MARQUES BONFIM
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN
JUSTIFICATIVA
O presente requerimento visa trazer a informação aos nobres Edis, bem como
a toda população da real situação da DRAGA de extração de areia, uma vez que
durante o período da gestão anterior há rumores de que valores elevados foram
gastos na recuperação da mesma, porém a DRAGA nunca funcionou.
É necessário que se informe para onde, ou onde está o motor ou motores que
foram recuperados com a intenção de ser utilizado na draga, e também informe
detalhadamente por fornecedor qual o valor gasto com cada um individualmente e se o
serviço ou peça foi realmente prestado ou recebido.
A resposta não poderá ser evasiva ou genérica, devendo o novo Secretário de
Obras documentar e assinar em que condições recebeu a mesma e quem ou quais
pessoas ordenaram a realização de serviços e compras de material e peças para a
DRAGA, para que dentro da legalidade, caso seja necessário, essa Casa de Leis
possa cobrar responsabilidades via administrativa e judicial, pois o dinheiro aplicado
no material da fazenda pública municipal é dinheiro do contribuinte, não podendo ser
usado de qualquer jeito, ou de forma a não cumprir os princípios da finalidade,
economicidade e eficiência.
A resposta também não poderá ser do tipo, não sei quem fez, ou só estava
cumprindo ordens, pois o último Secretário de Obras da gestão anterior é funcionário
de carreira da Prefeitura Municipal e não pode se esquivar de suas responsabilidades
durante o período em que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Obras e Viação,
pois, em tese, todo serviço a ser realizado em qualquer equipamento deve ser de seu
conhecimento e aquiescência, não podendo alegar desconhecimento, ainda que a
ordem seja de seu superior (Prefeito), devendo apontar em que condições assumiu
esse equipamento quando foi nomeado Secretário de Obras, sendo de sua
responsabilidade ao receber o material, equipamentos e veículos da Secretaria de
Obras, na forma como manda a Lei, ou seja, após vistoriar deve exigir relatório por
escrito das condições de cada veículo, equipamento ou material, e enviar relatório
circunstanciado das avarias detectadas imediatamente ao seu superior (Prefeito), sob
pena de crime de prevaricação com o material da fazenda pública municipal.
Assim, peço para que esta Casa de Leis, composta pelos nobres Edis, apoiem
o referido requerimento, pois é nosso dever investigar todos os possíveis casos de
gastos desnecessários ou fora dos padrões, ou que não atendam aos objetivos e
finalidades do serviço público municipal.
Paulo Frontin, 29 de Janeiro de 2021.

MARTIM MARQUES BONFIM
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

