-‘

LIDO HO J
-E

(7.

1
Ué--■•

e

CÂMARA MUNICIPAL DE

SAgprAULO
11/2017

REQUERÍMENT,à N°

Às Comissões.
A
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Tendo em vista as inúmeras doações que vem sendo feitas a prefeitura de São Paulo
por meio de diversas empresas. sendo que dentre estas, algumas doações estão sendo
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veiculadas na imprensa abordando sob os métodos adotados, limites legais. entre outros

aspectos técnicos e fiscalizatórios que recaem sobre trabalhos

,\ltrato das ações que envolvem o municipio.
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essa casa exercita
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Exemplo dessas questões se encontram as polêmicas sobre as doações
medicamentos com a data de validade questionàveis , as doações de equipamentos de
informática pela em presa CISCO rejeitados pela prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
entre outras que deverão ser abordadas nesta comissão que visa garantir uma profundidade
de estudos, abrir um amplo rum de discussões , debates e levantamentos a respeito das
doações que vem sendo real
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as por empresas a Prefeitura de São Paulo.

REQUEIRO, com u dament° nos artigos 99 do Regimento Interno desta Casa. que

seja submetida ao Plenário na \Comissão de Administração Publica e Comissão de Finanças
e Orçamento. a proposta de instalação da Comissão de Estudos sobre as Doações de
Empresas Privadas Realizadas ao Município, a fim de apr ciar os contratos em questão.
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com prazo de 60 dias. prorrogáveis pelo mesme e
-Codo.
Sala das Comissões.
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Palácio Anchieta - Viaduto Jacarei, 100, 6° andar, sala 605- Sào Paulo - SP - CEP 01319-900
Telefone (11) 3396-4875 - alessandroguedes@camara.sp.gov.br
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