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Proposição Eletrônica nº 3811

REQUERIMENTO Nº 302/2018
Código: P1534547254/3811
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) Por qual motivo houve a troca do alambrado e postes de
concreto que segura o mesmo que existia instalado na EMEIF Professora Judith de Oliveira
Garcez?, uma vez que segundo pais de alunos que estudam na referida escola o alambrado que
havia instalado encontrava-se em perfeito estado de uso e conservação, e porque os postes de
concreto foram trocados por postes de metal que com o tempo irá apodrecer?
b) Quem fez a obra de instação do referido alambrado? Quanto
ficou a compra e a colocação do mesmo?, e qual o destino dado ao alambrado que havia
instalado no local?

SALA DAS SESSÕES, em 24 de outubro de 2018.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB

Documento assinado digitalmente nos termos da MP 2.200-2/2001 e da Resolução Municipal nº 189/2015.
Para conferir o original, acesse https://sapl.assis.sp.leg.br/generico/proposicao_validar e informe o
número de proposição 3811.
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do Poder Executivo através da Secretaria
da Educação informações sobre o alambrado da EMEIF
Professora Judith de Oliveira Garcez.
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