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Proposição Eletrônica nº 4277

REQUER  INFORMAÇÕES  DO  PODER  EXECUTIVO
REFERENTES A REFORMA DO CENTRO SOCIAL URBANO

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.

Considerando a noticia veiculada no portal da Prefeitura Municipal
de Assis, no link:https://www.assis.sp.gov.br/noticia/1484/piscina-e-equipamentos-do-csu-serao-
reformados, onde a matéria descreve que: 

"O prefeito José Fernandes anunciou nesta quinta-feira, 24, que a
piscina do Centro Social Urbano será reformada, assim como todos os outros equipamentos do
local. 

Dentre  as  benfeitorias,  será  construída  uma  área  para  pesca,
parquinho de diversão, além da reforma e reabertura do restaurante e recuperação dos campos de
futebol e voleibol e quadras esportivas.

O local  já tem um novo nome, Ecoparque,  e as obras já tiveram
início nesta semana. Os recursos para recuperação de todos equipamentos são da municipalidade,
inclusive, a mão de obra. 

“O local estava totalmente abandonado e nós vamos recuperar todos
os seus equipamentos para que possamos oferecer mais uma opção de lazer e entretenimento
para  nossa  população.  Nós  estamos  cumprindo  mais  uma  promessa  de  campanha  que  é  a
recuperação do CSU, e ainda recuperando e preservando um patrimônio público.  Em poucos
meses o espaço estará pronto para receber a população”, comemora o prefeito José Fernandes".

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)  Uma  vez  que  os  recursos  para  recuperação  de  todos  os
equipamentos são da municipalidade, qual a ficha Orçamentaria que
vai suprir as reformas? Onde constam estes gastos no Orçamento
2019? 
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b) Encaminhar a Câmara cópia do Projeto de reforma da piscina e
cópia da licitação (se ocorreu);
c)Qual o prazo previsto para conclusão das reformas e entrega do
espaço para a população?
d) Da verba que será aplicada na obra, será usado parte do dinheiro
devolvido em dezembro de 2017 pela Câmara Municipal de Assis?

SALA DAS SESSÕES, em 07 de fevereiro de 2019.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSD 

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 4277.
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