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Proposição Eletrônica nº 4451

Requer informações do Poder Executivo, através da Secretaria do
Desenvolvimento  de  Assis  sobre  áreas  doadas  no  CDA  (Distrito
Industrial) I e II de nossa cidade.

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.

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) Quantas áreas no total foram cedidas desde a criação do Distrito Industrial I e II de nossa
cidade para empresas se instalarem?

b) Quantas empresas estão efetivamente instaladas e funcionando naqueles locais?

c) Quantas estão sem funcionamento e sem exercer qualquer tipo de atividade?

d) Quantas empresas estão no prazo da cessã de dois anos  até o inicio das atividades?

e) A Administração está tomando providências para retornar essas áreas que já passaram do prazo de inicio
das atividades? Se positivo, qual medida esta sendo feita? e se negativo?, por qual motivo?

f)  A forma de cessão  desses  terrenos  no CDA I  e  II  para  empresas  interessadas  sofreu  algum tipo de

mudança?, se positivo, qual?   

SALA DAS SESSÕES, em 25 de fevereiro de 2019.
CÉLIO FRANCISCO DINIZ

Vereador - PTB 

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 4451.
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