
Requerimento Nº: 3708 / 2020

EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ

1º Secretario

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Em 30 de Julho de 2020

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO SENHOR ANTÔNIO ALMEIDA

NETO, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, SOLICITANDO

INFORMAÇÕES ACERCA DA AUSÊNCIA DE CONCLUSÃO DAS OBRAS

DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, LOCALIZADA NO

BAIRRO VILA MOREIRAS, NO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE.

O Deputado André Fernandes, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, vem, com o devido respeito e acatamento,

requerer a Vossa Excelência, que após a manifestação do Plenário desta Casa Legislativa, se digne a enviar expediente ao senhor

Antônio Almeida Neto, prefeito do município de Acopiara-CE, solicitando que seja informado os motivos que ensejaram na ausência

de conclusão das obras da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no bairro Vila Moreiras, no município de Acopiara-CE.

Justificativa:

A presente solicitação tem por escopo solicitar ao senhor prefeito do município de Acopiara-CE, informações que ensejaram na

ausência de conclusão e a consequente inauguração das obras da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, localizada no bairro Vila

Moreiras, no município de Acopiara-CE.

 	Segundo informações trazidas a este gabinete, o local encontra-se em situação precária e sem manutenção, fato em que possibilita

a rápida depreciação de tudo que já foi construído até hoje.

	Informo ainda que no Diário Oficial da União, em 31.08.2018, foi publicado aviso de licitação na modalidade tomada de preços (nº

2018.08.29.01), que pode ser encontrado por meio do link

http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/39152759/do3-2018-08-31-aviso-de-licitacao-tomada-de-pre

cos-n-2018-08-29-01-39152609 - que tinha por finalidade a contratação de empresa para conclusão da referida Unidade de Pronto

Atendimento – UPA.

		É evidente que a conclusão das obras da Unidade de Pronto Atendimento no município de Acopiara-CE, seria de grande valia, pois

oportuniza uma melhor qualidade de vida aos munícipes.
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	Portanto, considerando os fatos aqui destacados, a presente solicitação tem por objetivo dar uma melhor qualidade de vida e

conceder o direito fundamental à saúde aos moradores da cidade de Acopiara-CE, razão pela qual apresento e solicito aprovação da

presente propositura.

Sala das Sessões, 27 de Julho de 2020

Dep. ANDRÉ FERNANDES
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___________________________________________________________________________________________________________

Informações complementares
___________________________________________________________________________________________________________

Entrada Legislativo: 27.07.2020

Data Leitura do Expediente: 30.07.2020

Data Deliberação: 30.07.2020

Situação: Aprovado

___________________________________________________________________________________________________________

Data do encaminhamento da Comunicação Legislativa: 17.08.2020

Encaminhamento da Comunicação Legislativa: O Ofício nº 01917/2020/Com.Leg./AL referente ao Requerimento nº 03708/2020, foi

encaminhado ao Protocolo para expedição no dia 14/8/2020.
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