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Proposição Eletrônica nº 4013

]

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 Qual é o prazo
referidas escolas ?

de conclusão

das obras das

b) O Município tem recursos para finalizar as mesmas?
c) Os recursos para concluir as
verbas federais, estaduais ou municipais?

mesmas

são

d) Qual a empresa que esta construindo as obras? E se o
município tem acompanhado de perto a construção, os
prazos, e o estado que as mesmas se encontram?

SALA DAS SESSÕES, em 03 de dezembro de 2018.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB

REQUERIMENTO Nº 321/2018 - Este documento é cópia do original assinado digitalmente por CÉLIO FRANCISCO DINIZ.
Para conferir o original, utilize um leitor QR Code ou acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/consultas/proposicao e informe o número 4013.

REQUERIMENTO Nº 321/2018
Código: P1050515709/4013
Requer informações do Poder Executivo sobre o
andamento das obras na creche localizada no
Residencial Bambu (Creche Paulo Matioli) e na Escola
localizada no Portal São Francisco (Escola Milton
Rocha).
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