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REQUERIMENTO Nº 134/2020

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO QUANTO A
POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO CONCURSO MISS E
MISTER ASSIS

Venho através do presente Requerimento solicitar do Poder
Executivo quanto a possibilidade do Fundo Social de Solidariedade do Município de Assis,
presidido pela Primeira Dama, Senhora Luciana Barreto Fernandes, realizar no dia 31 de
outubro de 2020, um sábado, o concurso MISS ASSIS, para escolher a mulher mais bonita de
Assis e o concurso MISTER ASSIS, para escolher o Homem mais bonito de Assis.
Vale destacar que toda renda seria revertida em pról de famílias
carentes, cadastradas pela Secretaria da Ação Social, pois segundo cálculos de um assessor
do Governo do Estado existem mais de 11 mil pessoas passando dificuldades em Assis.
Toda promoção seria feita obedecendo as orientações da saúde
pública, pois até 31 de outubro, a pandemia deverá estar controlada, pois o Congresso
Nacional, após ouvir médicos infectologistas marcou as eleições Municipais para 15 de
novembro, motivo pelo qual a promoção pode ser perfeitamente realizada. Seria um sucesso e
uma grande terapia para a nossa sociedade
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) Existe a possibilidade de realização do Concurso Miss Assis e
do Concurso Mister Assis, no dia 31 de outubo do corrente ano?
b) Se negativo, justificar.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de agosto de 2020.

DR. ERNESTO BENEDITO NÓBILE
Vereador - REPUBLICANOS
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