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Proposição Eletrônica nº 4241

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A
MUDANÇA DE HORÁRIO DE SAÍDA DAS CRECHES.

Este vereador foi procurado por uma municipe,  questionando se
estou sabendo sobre o novo horário de funcionamento das creches e Educação Infantil:

" ...o senhor esta sabendo que passará a ser das 07h as 17h e
antes era das 07h as 17h30, gostaria de saber se isto é possível mesmo. Pois, não foi discutido
isto com as mães e nem responsáveis, quem trabalha no comércio faz o que?".

Vale destacar que para o bom desempenho do papel fiscalizador
da Câmara Municipal,  conforme preceitua o inciso II do 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  Prefeito  Municipal,  Senhor José  Aparecido
Fernandes,  solicitando que Sua Excelência  preste a esta Casa de Leis,  após consulta ao
departamento competente, as seguintes informações:

a) Procede  a  informação  acima,  sobre  o  novo  horário  de
funcionamento das creches e Educação Infantil, das 07h as 17h,
sendo que antes era das 07h as 17h30?

b) O assunto foi discutido com os pais ou responsáveis?

c) Se positivo, qual o motivo da mudança do horário?

SALA DAS SESSÕES, em 11 de fevereiro de 2019.

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 4241.
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