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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 15/20 - MESA DA CAMARA MUNICIPAL —

'

CONVOCA O SECRETARIO lVlUNlClPAL DE OBRAS PÚBLlCAS PARA PRESTAR
ESCLARECIMENTOS SOBRE o TÉRMINO DA OBRA DA AVENIDA ANTONIA
MueNATO MARlNCEK (REQUERIlv'lENTO Nº 4193/2020_ FRANÇA)

A proaositura em apreciação, de iniciativa de membros da E.Mesa Diretora, merece ser aprovada por esta Demissão (art, 22 da LOlVi C/C art.114 do Regimento Interno Çamerai).
Esta Comissão Permanentede Legislação, Justiça e Redação, noâmbito de suas atribuições estabelecidas no artigo 70 e seguintes do Regimentointerno (Resolução nº 'I74/15) analisou a materia sob o aspecto daconstitucionalidade e legalidade, assim como em relação as responsabilidades queserão acarretadas ao Erário Municipal.
O Projeto está adequado. Foi proposto por membros da MesaDiretora da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Encerra em si 04 (quatro) artigos,convocando o Secretário Municipal de Obras públicas, para prestaresclarecimentos sobre o término da obra da Avenida Antônia Mugnato Marincek,

nos termos do Requerimento nº 4.193/2020, de autoria do Vereador França.
AS resoluções se destinam a regular as matérias de caráter

político ou administrativo, relativas a assuntos de economia interna da Câmara e,nessa especificidade, () inciso X, do art. 114, do Regimento Interno da Edilidadediz que elas se direcionam a convocação dos auxiliares diretos do Prefeito paraexplicações perante O Plenário sobre matérias sujeitas à fiscalização da Câmara ereferentes ainda a elaboração legis/ativa, sempre que assim o exigir o interesse
púbiico.

Por fim, este projeto de resolução está em consonância com aLOM (art. 8º, “”b Xl), não se verificando óbice na iniciativa parlamentar, e quantoas demais questões, seu teor se encontra dentro das normas legais pertinentes.
Destarze, após análise e discussão da propositura, nos termos do

Regimento Interno, opina pela APROVAÇÃO da presente PROPOSI'WRA,
aguardando a votação pelo Egrégio Plenário.

Sala das Comissões, 1 de julho de 2020.

, _ ” Mm ESAACANTUNES
_

., ?residente
MARINI-IOSAMPAIO

“
MA ª " (

” Vice-Presieº.ente/Relater
.// /— ff)

”_,/” .// N
A/

iEAf'N CCRAUCI j'” MAURICIO GASPARINI


