
Observatorio
SOCIALDO BRASIL

RIO CLARO

Oficio N° 04

Exmo. Sr. João Teixeira Junior

DO. Prefeito do Município de Rio Claro - SP'.

Ref. Declarações do Deputado Federal VICENTE PAULO DA SILVA.

o Observatório de Gestão Publica de Rio Claro -
Observatório Social de Rio Claro, cadastrado com CNPJ 29.832.628/0001-35, neste
ato representado pelo seu Presidente Nelson Trevilatto vem respeitosamente à
presença de Vossa Senhoria solicitar informações relativas às declarações do
Deputado Federal Vicente Paulo da Silva - Vicentinho, na Câmara dos Deputados do
Brasil, onde o mesmo se comprometeu em destinar uma verba no valor de R$
150.000,00 de suas emendas para o Município, especificamente para área de saúde.

Gostaríamos de saber se o respectivo recurso já foi
enviado para o nosso Município. Se sim, como foi feita destinação do valor para área
de saúde. Caso contrário, se há previsão de quando este recurso estará disponível
para o Município e como será a sua destinação.

Aproveitamos para informar que também estamos
solicitando o esclarecimento da remessa do respectivo valor ao nosso Município,ao
Exmo. Deputado Federal Vicente Paulo da Silva.

Esclarecemos que nosso objetivo como preconiza
nosso estatuto são as ações de educação para a cidadania fiscal e controle social,
bem como a atuação de acompanhamento das ações publica, a fim de contribuir com
a melhoria da gestão pública ..

Sem mais para o momento, aguardando o pronto
atendimento e o envio das respectivas informações, aproveito o ensejo para renovar
nosso protesto de consideração e apreço.

Rio Claro, 11 de Abril de 2018.
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Presidente do Observatório Social de Rio Claro
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