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REQUER  INFORMAÇÕES  DO  PODER  EXECUTIVO  QUANTO
AO  CUMPRIMENTO  DO  ESTATUTO  DA  CRIANÇA  E  DO
ADOLESCENTE EM NOSSA CIDADE

Considerando que fui questionado por munícipes, com relação ao
cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente em nossa cidade, relatando-nos que a
mais  de  um mês,   duas  crianças  estão  vendendo  doces,  sujeitas  a  sol,  chuva  e  frio,  no
cruzamento  Avenida  Rui  Barbosa  com  a  Rua  Fernão  Dias,  em  frente  a  farmácia  de
manipulação;

Considerando 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;

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  à  Secretaria
Municipal da Assistência Social, as seguintes informações:

a) Quais providências estão sendo tomadas para que o Estatuto
da  Criança  e  do  Adolescente  seja  cumprido  em nossa  cidade,
especialmente no que se refere a situação acima exposta?

b) Existe a possibilidade de que seja realizado um Projeto Social
pela Secretaria Municipal da Assistência Social, visando sanar ou
diminuir situações como a citada, não somente quando envolvem-
se crianças  e  adolescentes,  mas adultos  também? Se positivo,
qual a previsão para que isso ocorra?

c) Se negativo, justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 05 de agosto de 2021.
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TENENTE GENOVA
Vereador - DEM 
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