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Proposição Eletrônica nº 3862

REQUERIMENTO Nº 305/2018
Código: P2057988029/3862
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) Diante do funcionamento do transporte coletivo público ter sido
assumido pelo Poder Executivo, qual o valor recebido em
passagens seja por cartão, vale, dinheiro ou outros desde a sua
implantação até a presente data de forma mensal?
b) Quanto o Municipio tem gasto mensalmente para manter o salário dos
motoristas, combustível e gastos com manutenção?
c) Nesse periodo quanto o Executivo subsidiou em valores para
complementar mensalmente as despesas necessárias para manter esse
serviço.?

SALA DAS SESSÕES, em 05 de novembro 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 3862.

REQUERIMENTO Nº 305/2018 - 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 3862.

do Poder Executivo sobre valores
arrecadados com o transporte público coletivo em nossa
cidade.
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