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REQUERIMENTO N° 462/2022 

Requer da Gerência Geral da Caixa Econômica Federal 

de Foz do Iguaçu informações acerca da liberação de 

recursos destinados às etapas de execução das obras na 

Avenida Olimpio Rafagnin, conforme especifica. 

 

Senhor Presidente, 

 

O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s) requer(em) a Vossa 

Excelência, ouvida a Casa, o envio de expediente à Gerência Geral da Caixa Econômica 

Federal de Foz do Iguaçu, para que se digne encaminhar a esta Casa de Leis, informações 

acerca da liberação de recursos destinados às etapas de execução das obras na Avenida 

Olimpio Rafagnin na cidade de Foz do Iguaçu, conforme segue: 

1 – Requer cópia do Contrato de Repasse nº 0410532-08/12/MDR/CAIXA 

firmado entre a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e a Caixa Econômica Federal através 

do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento - Mobilidade Média Cidades) do Governo 

Federal; 

2 – O valor inicial da obra é estimado em R$ 8.660.221,42 (oito milhões 

seiscentos e sessenta mil duzentos e vinte e um reais e quarenta e dois centavos). Assim 

sendo, o questionamento que se faz é se houve alguma solicitação de aditivo aos valores 

pactuados originalmente através do Contrato de Repasse nº 0410532-08/12/MDR/CAIXA? 

Caso a resposta seja positiva, como se dá o processo de aditivo ao contrato mencionado? Qual 

o procedimento adotado pela CEF? 

3 – Com relação à liberação de recursos mediante o término das etapas de 

execução da obra, como é feito a liberação de recursos? É de responsabilidade do fiscal da 

Caixa Econômica Federal ou seria de responsabilidade do Município de Foz do Iguaçu a 

fiscalização na execução das etapas? 

4 – Atualmente, qual valor pago à empresa executora da obra? E referente a 

quais etapas foram liberados os recursos em questão? Caso ainda não tenha sido pago nenhum 

valor a empresa, requer uma nota explicativa a respeito do ocorrido, tendo em vista que mais 

da metade das etapas já se encontram executadas. 
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JUSTIFICATIVA 

 

O presente requerimento vem no sentido de fiscalizar a 

execução de contratos e convênios pactuados entre a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e 

terceiros, tendo como objeto inicial as obras que estão sendo executadas na marginal da BR 

277 na Avenida Olimpio Rafagnin. 

 

Sala das Sessões, 20 de abril de 2022. 

 

 

 

Cabo Cassol 

Vereador 


