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Proposição Eletrônica nº 4429

REQUER  DO  PODER  EXECUTIVO  INFORMAÇÕES  SOBRE
GASTOS  DA  FEMA  REFERENTE  AO  PROJETO  DE  LEI  Nº
08/2019  QUE Dispõe sobre  a  abertura  de  Crédito  Adicional
Especial para os fins que especifica, no valor R$ 250.000,00
(duzentos  e  cinquenta  mil  reais)  junto  a  Fundação
Educacional do Município de Assis - FEMA.

Considerando que é de direito de todo cidadão receber dos órgãos
públicos, conforme preceitua o inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal;

Considerando  que a  função de fiscalização  e  controle  dos atos
políticos  administrativos  do  Sr.  Prefeito  Municipal  é  obrigação  primordial  de  todos  os
vereadores, conscientes de seus deveres perante à sociedade que lhes elegeram;

Considerando,  enfim,  que  os  atos  administrativos  em  questão
devem ser avaliados quanto à legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência,
respeitando o interesse público;

Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas às formalidades
regimentais,  seja  oficiado  ao  Senhor  José  Aparecido  Fernandes,  DD.  Prefeito  Municipal,
solicitando que Vossa Excelência, preste a esta Casa de Leis, a seguinte informação: 

a)  Qual  o  valor  gasto  pela  FEMA  com  AÇÕES  JUDICIAIS  no
período  de  JANEIRO  DE  2018  à  JANEIRO  DE  2019,
discriminando o valor gasto mês a mês, e quem foi beneficiado;
b)  De  acordo  com  Ofício  N.º  006/2019  - Resposta  referente  o
solicitado  por  intermédio  do  Ofício  n.º  1209/208  AL,  a  FEMA
informou que: " Sim, existem outras ações judiciais pendentes a
serem julgadas";  Favor informar a esta Casa de Leis, quais são
estas ações e onde estão tramitando;
c)  Ainda de acordo com o Ofício  N.º  006/2019,  mencionado no
item  b)  acima,  o  Diretor  da  FEMA  esclareceu  que  existem
pendentes  de  julgamento  09  Ações  Judiciais,  cujos  pedidos
constituem  aproximadamente  R$  80.000,00 (oitenta  mil  reais).
Favor  esclarecer  os  motivos  do  PL  08/2019  contemplar  R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). 

SALA DAS SESSÕES, em 20 de fevereiro de 2019.
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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 4429.
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