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REQUERIMENTO nº REQ 17/2021
PEDIDO DE INFORMAÇÕES AO PREFEITO (Art. 176, III)
Pede Informações ao Poder Executivo
Municipal, referente as manutenções e
reformas da EMEF Érico Cavinato, Bairro
Cidade Nova, na Cidade de Caxias do Sul.
Senhor Presidente,
Senhoras Vereadoras e Senhores Vereadores,
A vereadora que o presente subscreve, observadas as normas regimentais, pede
informações referente as manutenções e reformas da EMEF Érico Cavinato, Bairro Cidade
Nova, na Cidade de Caxias do Sul.
Considerando a situação temerosa e com riscos a segurança e integridade dos agentes e
alunos da EMEF Érico Cavinato, pedimos as seguintes informações quanto aos
encaminhamentos das obras de infraestrutura - processo 2020/18176 - previstas para a
instituição e que até agora não foram realizadas:
1) Se existe projeto de execução da obra, qual a motivação, segundo opinião da referida
secretaria, para a escola estar na situação que se encontra hoje;
2) Detalhamento das obras da primeira fase da reforma;
3) Detalhamento das obras da segunda fase da reforma;
4) Situação por meio de ata ou instrumento oficial sobre a licitação agendada para a data
de 02 de outubro de 2020; Qual a empresa ganhadora? Qual o prazo para início da obra?
5) Justificativa sobre as obras da primeira fase ainda não terem iniciado;
6) A segunda fase das obras está prevista na peça orçamentária de 2021, conforme
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despacho da Secretaria Municipal de Educação nº 1734/2020. A informação confere?
7) Os projetos, tanto da primeira fase como da segunda, contemplam PPCI?
8) No caso das obras não iniciarem antes do início das aulas, a referida secretaria, bem
como todos os entes legais, assumirão o risco de deixar os alunos e professores retornarem?

Na certeza do pronto atendimento, desde já agradeço.

Caxias do Sul, 09 de Fevereiro de 2021; 146° anos de Colonização e 131° anos de Emancipação
Política.

GLADIS FRANCESCHETTO FRIZZO
(Autora)
Vereadora - MDB
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