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Requerimento de Comissão

950/2018
Senhor Presidente,

Requeiro a esta Comissão, nos termos do art. 76, § 4° da Lei Orgânica,
combinado com art. 48, II do Regimento Interno, seja encaminhado, por meio da Mesa, a
Secretária de Assuntos Institucionais e a Superintendência De Desenvolvimento Da Capital,
pedido de informação sobre a gestão, manutenção e instalação de cestas de lixo no município.
Chegou a meu conhecimento, através de manifestação de um munícipe, a
denúncia que os pedidos de solicitação para instalação e manutenção de cestas de lixo pedidas
à Prefeitura, são negados a quase 2 anos sendo respondidos sempre por uma mensagem
padrão, não havendo uma evolução na resolução do problema. A mensagem reproduzida se dá
nos seguintes termos:

"Prezado(a) Sr. (a), Em resposta à solicitação de
manutenção/instalação de cesto de lixo,
informamos que a demanda em questão foi
recebida nesta Superintendência de Limpeza
Urbana e devidamente registrada. Entretanto,
devido ao encerramento do contrato para
manutenção e instalação de cesto para resíduos
leves, sua solicitação não poderá ser atendida.
Informamos que a SLU está providenciando
novo processo licitatório e tão logo os cestos
estiverem disponíveis serão liberados para
instalação. Agradecemos a habitual
compreensão e colocamo-nos à disposição para
quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários."

Posto isso, solicito a elucidação dos seguintes questionamentos:

•

Há quanto tempo foi finalizado o último contrato?

•

Há quanto tempo a Prefeitura de Belo Horizonte não tem contrato para a prestação do
serviço descrito?

•

Qual a previsão para abertura de processo licitatório para aquisição de novas cestas de
lixo?

•

Já foram tomadas medidas, ainda que em caráter emergencial, para a solução do
referido problema?

O presente pedido tem o condão de dar uma resposta efetiva para a população bem como
cumprir o papel fiscalizador do Poder Legislativo

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2018.

Vereadior G briel

Ao Senhor
Vereador Fernando Borja
Presidente da Comissão de Administração Pública
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