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REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº      /2019 

 

 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 

DO ESPÍRITO SANTO. 

 

   

O Deputado que abaixo subscreve, no uso de suas prerrogativas constitucionais e regimentais, 

especialmente as previstas no artigo 57, § 2º da Constituição Estadual, requer a Vossa Excelência que 

encaminhe ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado dos Transportes e Obras Públicas, o seguinte 

requerimento: 

 

 Relação de todas as obras do governo do Estado em andamento ou paralisadas, até o mês de 

maio/2019, com as seguintes informações: 

 

I – descrição das obras; 

 

II – localização; 

 

III - a data da contratação e a data do início da execução; 

 

IV – previsão de término; 

 

V - órgão financiador e fonte dos recursos; 

 

VI – valor inicial do contrato e acréscimos ocorridos; 

 

VII – os valores empenhados, liquidados e pagos até o mês de maio/2019;  

 

VIII - a situação da obra; se em andamento ou paralisada, indicando o percentual que já foi 

executado; 

 

IX – endereço e telefone do órgão público ou entidade executora ou contratante, responsável 

pelas informações e documentos correspondentes da obra; 
 

X - a empresa ou pessoa física responsável pela execução, relacionadas por cada parcela da obra, 

caso tenha sido licitada por partes; 

 

XI – relatório fotográfico atual. 
 

 

 

Identificador: 370035003500390034003A005000 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.
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 Em caso de paralisação, requeremos: 

 

I - a data da paralisação; 

 

II- o percentual da obra física executado; 

 

III- o valor e o percentual de recursos liquidados e pagos até a data da paralisação; 

 

IV - a data e a identificação do responsável pela emissão da ordem de paralisação; 

 

V - a motivação da ordem de paralisação; 

 

VI – o prazo para a retomada; 

 

VII – depreciação anual da obra paralisada. 
 

  

 

 

Sala das Sessões, 27 de maio de 2019. 

 

 

 

 

SERGIO MAJESKI 

Deputado Estadual - PSB  
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