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Proposição Eletrônica nº 4125

REQUER  INFORMAÇÕES  DO  PODER  EXECUTIVO
REFERENTES A REFORMA DA PISCINA DO CENTRO SOCIAL
URBANO.

Considerando que  somos  constantemente  questionados  pela
população quanto a reforma da piscina do Centro Social Urbano para uso dos frequentores, e
que  esse  asunto  é  uma  reivindicação  antiga  de  vereadores  desta  Casa  de  Leis  e  dos
munícipes  assisenses  e  ainda,  que este local  reformado será de grande valia  para  nossa
comunidade, que necessita de mais espaços de lazer;

Considerando o  Requerimento N.º  202 de autoria  do Vereador
Timba, encaminhado em 15 de junho de 2018, questionando: 

a) A municipalidade já elaborou projeto de reforma da piscina do
Centro Social Urbano? b) Se positivo, qual é a previsão para o início das obras? Se negativo,
justificar. c) Será utilizada a sobra de recursos devolvida pela Câmara Municipal de Assis em
dezembro de 2017, cujo valor estimado é acima de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais)?

Considerando a  Resposta  do  Poder  Executivo  encaminhado  a
Câmara em 25 de junho de 2018: A) Estamos em fase de elaboração de Projeto. B) Início de
obras após conclusão do Projeto. C) Parcial.

Ante o exposto,  Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas
as formalidades regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. José Aparecido Fernandes, Prefeito
Municipal,  solicitando  que  Vossa  Excelência  preste  a  esta  Casa  de  Leis,  as  seguintes
informações:

a) O Projeto da reforma da piscina do Centro Social Urbano ficou
pronto?
b) A Licitação para início das obras foi iniciada?
c)  Qual  o motivo da demora em elaborar  o  projeto  e iniciar  as
obras?

SALA DAS SESSÕES, em 13 de dezembro de 2018.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD
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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 4125.
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