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Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre obras do CAF. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que o município de Taubaté assinou o em 

01/12/2017, o empréstimo de US$ 60 milhões para melhoria das condições de acesso ao 

transporte público e ao fluxo do tráfego urbano, por meio de infraestrutura viária, mobilidade 

urbana, segurança pública e conservação de áreas verdes. 

 

Considerando que o programa de melhoria está em andamento e 

que alguns contratos já foram firmados para realização das atividades previstas. 

 

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: 

 

I – Solicita-se o número das licitações e cópia dos contratos 

realizados até a data atual relacionados às obras do CAF. 

 

II- Solicita-se o número da licitação e cópia do contrato da 

empresa responsável pela auditoria externa e da empresa responsável pela supervisão das 

obras. 

III- A Lei Orçamentária Anual de 2018 não deixa clara quais 

são as contrapartidas do município no que diz respeito ao empréstimo do CAF. Quais as 

contrapartidas previstas para este ano? Solicita-se a cópia dos processos administrativos 

relacionados.  
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IV- O Plano de Execução do CAF prevê que a Secretaria de 

Meio Ambiente é responsável pela estruturação e contratação do Plano Diretor Ambiental e 

dos projetos voltados a habilitação de áreas naturais, recreativas e sistema viário. Quais as 

medidas adotadas para elaboração das responsabilidades citadas acima? Solicita-se a cópia 

dos processos administrativos relacionados.  

 

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 24 de Setembro de 2018. 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 
 

 

 

 

 


