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REQUERIMENTO Nº 138/2020

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM
RELAÇÃO A MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS AO AR LIVRE
INSTALADAS EM PRAÇAS PÚBLICAS DA CIDADE

Considerando que fomos procurados por inúmeros munícipes que
nos questionaram quanto as academias ao ar livre instaladas em praças públicas de nossa
cidade, porque muitas delas encontram-se com aparelhos quebrados, muitos deles precisando
ser retirados;
Considerando, enfim, 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;
Requeremos 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 serem executadas obras de reforma
em todas as academias ao ar livre instaladas em praças públicas
da nossa cidade, consertando aparelhos quebrados e retirando
aqueles que já não apresentam mais condições de reparos?
b) Se positivo, qual é a previsão para que isso aconteça?
c) Se negativo, expor os motivos.

SALA DAS SESSÕES, em 03 de agosto de 2020.

CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Vereador - PTB
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