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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal sobre o procedimento de compra dos 

equipamentos de academia ao ar livre.  

 

 

Senhor Presidente,  

 

  

Considerando que, semanalmente, esta vereadora realiza um 

Gabinete Itinerante, que visita os bairros e que, uma demanda recorrente, tem sido a instalação de 

equipamentos de academia ao ar livre; 

 

Considerando que no dia 03/07/2017, esta vereadora, durante a 

22ª Sessão Ordinária, apresentou o requerimento n.º 1374/2017, questionando o procedimento 

para escolha de locais para instalação de equipamentos de academia ao ar livre e a fila de 

espera pelo equipamento. Por meio do ofício n.º 847/2017, foi respondido que estas 

informações poderiam ser retiradas diretamente na Secretaria de Serviços Públicos; 

Considerando que no dia 29/08/2017, a assessoria desta 

vereadora foi até a secretaria e obteve a seguinte informação: não existe uma lista, apenas os 

pedidos pendentes que ficam sob responsabilidade do engenheiro Célio. Após a realização do 

processo licitatório para compra dos equipamentos, a lista dos pedidos é enviada ao Gabinete 

do Prefeito para a escolha dos locais a receberem a academia; 

Considerando que está previsto a abertura do processo licitatório 

para os próximos meses. 

Assim sendo, é que:  

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, 

dispensadas as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, 

solicitando a V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- Solicita-se cópia de todos os protocolos pendentes de 

solicitação de academia ao ar livre que estejam sob responsabilidade do engenheiro Célio. 

II- Há previsão de processo licitatório para compra de 

novos equipamentos? 

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 01 de setembro de 2017. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


