
ESTADO DE SÃO PAULO 

Ofício nº 908/2018 
Assis, 03 de outubro de 2018. 

Ao Senhor 
JOSÉ APARECIDO FERNANDES 
Prefeito Municipal 

Assis - SP. 

Assunto: Solicita informações referentes ao Projeto de Lei nº 152/2018, que "dispõe sobre a 

abertura de Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete 

mil reais) junto à Secretaria Municipal de Saúde". 

Excelentíssimo Prefeito, 

Tenho a honra e a grata satisfação de cumprimentá-lo e solicitar, nos termos do 

artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal e do requerimento de diligência da 
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, a gentileza de apresentar documentos 
e informações referentes ao Projeto de Lei nº 152/2018, que "dispõe sobre a abertura de 

Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais) junto à 

Secretaria Municipal de Saúde" : 

Tendo em vista os motivos dispostos no art. 1° da Portaria nº 2.133, de 12 de 
julho de 2018, para que a proposta de Construção da UBS da Vila Fiuza tenha sido 
desabilitada no âmbito do Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, 

requeiro: 

1. Cópia da Solicitação de prorrogação de prazo de execução da proposta 
de Construção da UBS da Vila Fiuza expedido pelo Executivo no ano 

de 2017; 

2. Cópia do Parecer não favorável do Fundo Nacional de Saúde relativo à 
prorrogação de prazo de execução solicitada em 2017; 

3. Considerando que o prazo para execução da obra venceu em 19 de abril 
de 2017 e que houve parecer desfavorável à solicitação de nova 
prorrogação, por que o recurso do Fundo Nacional de Saúde não foi 
devolvido, ainda, no ano de 2017? 

Reitero meus cumprimentos, antecipo os meus agradecimentos e renovo nesta 
oportunidade os meus protestos da mais elevada estima e apreço. 

Atenciosamente, ~ k 12./" 
EDUARDO DE CAMA:~~ ETO 

Presidente da Câmara 
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