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Proposição Eletrônica nº 3971

REQUERIMENTO Nº 317/2018
Código: M66924204/3971
Requer informações

Para o bom desempenho do papel fiscalizador da Câmara
Municipal, conforme preceitua o artigo 3º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Assis,
este Vereador deve ser informado sobre todos os assuntos que são de interesse comum da
sociedade assisense.
Ante o exposto, Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. José Aparecido Fernandes, DD.
Prefeito Municipal, solicitando que Vossa Excelência preste a esta Casa de Leis, as seguintes
informações:
a) Como anda o cronograma para realização das obras no Parque
Ecológio ao lado do Terminal Rodoviário de Assis?
b) Qual o valor recebido pelo Governo do Estado para realização da
obra?, esses valores se referem a totalidade da obra?, e se referidos valores
já estão nos cofres municipais?
c) Qual o prazo previsto para começo da obra e término da mesma?, e
favor enviar o projeto de toda obra para esta Casa Legislativa.

SALA DAS SESSÕES, em 26 de novembro de 2018.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB
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sobre as obras do Parque Ecológico
existente na Água da Porca ao lado do Terminal Rodoviário de
Assis.
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