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CÂMARA SELECIONA EMPRESA DE CONSULTORIA EM ENGENHARIA
E ARQUITETURA
O departamento de licitação realiza
pesquisa de orçamentos para contratar
uma empresa de consultoria em
engenharia e arquitetura. O objetivo é
elaborar o edital para escolher o
escritório que vai criar o projeto
arquitetônico da nova sede do
Legislativo.
Esse trabalho será feito em parceria
com a comissão de licitação da Casa
de Leis. De acordo com o agente
administrativo, Celio Giovani da
Silva, a previsão é que a empresa,
com experiência em obras públicas, seja selecionada até 9 de outubro. Ele também explica que a
seleção ocorre por meio de dispensa de licitação e utiliza o critério do menor preço.
O presidente da Câmara, Dr. Silvio Cleffi (PSC), idealiza a nova sede como um espaço a ser
utilizado também para eventos culturais, estabelecendo, assim, uma proximidade maior entre a
comunidade e os vereadores. Uma das maiores dificuldades enfrentadas, segundo Dr. Silvio, é a
burocracia.
-Levarei adiante esse projeto até o fim do mandato. Espero que o próximo presidente dê
continuidade - ressalta.
Terreno
O levantamento planimétrico do terreno, localizado no Bairro Sete de Setembro, foi realizado em
junho pela empresa Olinger Engenharia e Construções. Foram executados os serviços de
georreferenciamento, mapeamento do perímetro, identificação dos extremantes/confrontantes e
topografia do local.
Três meses antes, a Secretaria de Planejamento Territorial aprovou a consulta de viabilidade da
área.
Aluguel
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Este ano, os membros da mesa diretora, eleitos em dezembro, priorizaram a construção da obra.
Para atender esse objetivo, foram reservados cerca de R$ 1,2 milhão no orçamento.
Por mais de duas décadas, a Câmara funciona em um prédio alugado no centro de Gaspar. Nos
últimos 10 anos, o Legislativo já desembolsou R$ 1,6 milhão em gasto com aluguel.
Gaspar, 02 de Outubro de 2018.
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