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REQUERIMENTO N°. 018/2017

- PRESIDENTE·

N°: 018/2017

Os Vereadores ADAUTO ALVES DE MACEDO, ELIAS SOUZA DE
~EZENDE, OSVALDO DE FIGUEIREDO MARIANO, PEDRO LUIS DA
iSILVA ALMEIDA e VITAL ALVES DOS SANTOS, autores do presente
Requerimento, solicitam que, ouvido o Soberano Plenário desta Casa de
Leis, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor FRANCISCO
DE PAULA RIBEIRO JUNIOR, Prefeito Municipal de Rochedo, Estado de
Mato Grosso do Sul, solicitando informações relativas ao balanço financeiro
do SAAE, especificando somente o lucro ou prejuízo mensal no período de
01/03/17 a 30/06/17. Devendo indicar, mês a mês, o respectivo valor contábil
comparativamente.

JUSTIFICATIVA

É preciso monitorar o desempenho daquele ente público e verificar
se ele opera com lucratividade, se há investimentos em inovação, novas
tecnologias, diferenciação dos serviços, adaptação às mudanças e novas
tendências no mercado, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da
comunidade rochedense.

A presença estatal naquele setor e a possibilidade de ampla atuação
da iniciativa privada, sem o caráter exclusivo do Município, já to'
questionada, ainda mais com os indícios de prejuízos, que podem ou nã
serem confirmados com a resposta do presente instrumento, para adoção de
medidas posteriores.

O profissionalismo do serviço decorre da necessidade de
movimentar a máquina pública com regularidade, segurança, modernidade
tecnológica e universalidade, daí a importância de acompanhar os resultados
e adotar medidas que garantam esses pressupostos.

A Câmara Municipal tem a função institucional de fiscalizar as
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atividades administrativas, não há como se despir dessa roupagem de
exercício de controle externo, com independência e harmonia em relação ao
Poder Executivo Municipal.

De tudo exposto, justifica-se o presente requerimento, na medida em
que aborda fato sujeito à fiscalização de sua competência.

Plenário das Deliberações "Ademar Gomes Sandim", em Rochedo-MS, 26 de Junho de 2017.
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