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REQUERIMENTO Nº 160/2020
Proposição Eletrônica nº 8065

Considerando a exposição de imagens e comentarios
desfavoraveis aos vereadoes, na rede social, entre eles uma postagem do cidadão
Archimedes Becheli Filho, que descreveu: "Senhores Vereadores: Estes caminhões da
Prefeitura Municipal de Assis estacionados no pátio do Laticínio Aprumar não
incomodam vocês? Ninguém se manifesta? Ninguém usa a tribuna pra falar alguma coisa
ou pra denunciar? Até quando vai durar a omissão de vocês? Vide site facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?
fbid=10208271291657547&set=a.3108331564844&type=3&theater
Considerando que em 2019 o assunto já foi divulgado nas
redes sociais, vide imagens anexas, onde a cidadã comentou que: " *LATICÍNIO *DA
APRUMAR* Da mesma forma das Casinhas , o Laticínio Aprumar , já está Ocioso cadê
o leite processado pois já foi inaugurado a um ano atrás e até agora : Nada Nada Nada .
Vereadores tem que pedir a devolução pois já venceu o Prazo , além disso quanto se
gastou pra tudo isso ficar parado. Como tem dinheiro Público nesse elefantinho Branco
tem que ser fiscalizado pela Câmara ou estou errada ? Vide site Facebook:
https://www.facebook.com/permalink.php?
story_fbid=2379803255652054&id=100008672078258
Considerando por fim, que um perfil do FAcebook,
denominado Fiscal do povo fez a seguinte postagem: "Esse é o Laticínio da APRUMAR
ou extensão da PREFEITURA de ASSIS.. ou seria um braço da Secretária de Obras no
Complexo Prudenciana.. Caminhões da PMA estacionados no espaço do Laticínio que foi
inaugurado em Novembro de 2018.. e só apareceu LEITE no ano de 2020 justamente no
ano eleitoral..e agora garagem Pública.. Pode isso ARNALDO.." Vide link do Facebook:
https://www.facebook.com/fiscaldopovoassis/posts/164131785314257
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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) Qual o motivo dos caminhões estarem constantemente
estacionados no pátio do Laticínio da APRUMAR?
b) Quem eram os motoristas nos dias dos fatos?
c) Quem autorizou este estacionamento, por parte do Poder
Executivo?
d) Quais as providências que foram e/ou serão adotadas com
relação aos fatos?
SALA DAS SESSÕES, em 31 de agosto de 2020.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSL
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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 8065.
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