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Bauru, 21 de Julho de 2021.

OF GP 1234/2021

(Câmara Municipal de BauruExcelentíssimo Senhor Fara
| Liratoria deApoio Legislativo

Marcos Antônio de Souza
Presidente da Câmara Municipal

Co IULIM

| ENTRADA

AnILÃO 15)

Senhor Presidente,  

 

Em atendimento ao requerimento nº 498/21, o qual trata de

solicitação da Vereadora Estela Alexandre Almagro com base no artigo 18, inciso XI, $

5º da Lei Orgânica do Município, venho apresentar os seguintes esclarecimentos as

informações solicitadas referente ao Núcleo de Estudos e Concessões:

1) Quem são os integrantes? Informar os nomes, cargos que ocupam e quais

instituições/órgãos representam?

R.1)- Primeiramente cumpre esclarecer a nobre vereadora que o Núcleo de Estudos

e Concessões não foi formalizado por decreto ou portaria, por se tratar de um

mecanismo interno, definido por uma política da atual gestão e que foi dado publicidade

em 12 de abril, sendo realizados estudos pelos próprios secretários em suas pastas, junto

ao Gabinete para realizar o mapeamento em cada secretaria das ações necessárias para o

crescimento da cidade e atendimento das demandas emergênciais.

Cabe ressaltar que a ausência de recursos nos cofres públicos para cumprir

as demandas já assumidas a assinatura de diversas TACs não cumpridos e máquinas e

equipamentos sucateados.
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Além disso.em consultas levantadas em abril, foi verificada a possibilidade

de alienação de imóveis ociosos do município, sendo fruto desse trabalho os projetos de

lei já encaminhados a Câmara.

Integram esse Núcleo todas as Secretarias de assuntos estratégicos, como

Planejamento, Obras, Desenvolvimento Econômico, Negócios Jurídicos, Finanças e

Gabinete. Os assuntos são tratados pelos titulares destas pastas, e também por outros

servidores, de carreira e comissionados, que possuem alguma relação com os temas.

2) Quais são os critérios de atuação?

R.2 — O Núcleo de Estudos e Concessões foi criado para dar suporte à prefeita nas

decisões implementadas pela gestão, e as definições serão sempre oportunamente

encaminhadas para a Câmara, em projetos de lei, para a discussão e apreciação dos

vereadores e da sociedade.

3) Encaminhar cópia integral das atas das reuniões e demais documentos

comprobatórios da realização dos trabalhos do referido núcleo, ocorrido até a

data limite para resposta ao presente requerimento?

R.3- Em relação as reuniões, informo que ocorrem de maneira cotidiana sem

excesso deCD os EEDOS demais servidores sobre os assuntos
MN

definidos como prioritários para o Núcleo. 4

 

Uinz spo
f

Sj 07,


