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                                                              Pinheiro Machado, 9 de janeiro de 2015.  
 
 
 
 
Oficio Nº 005/GAB/SMA 
 
 
 
 
 
Ao Exmo Sr   
GEOVANE DUTRA TEIXEIRA 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Rua Humaitá, Centro 
96 470 000 – Pinheiro Machado,RS 
 
 
 
Assunto: Informação 
Ref.: Oficio nº 002/2015 
 
 
 
 
 Senhor Presidente 
 
 
 
 
1. Atendendo o contido no documento em referencia, informamos o que 
segue:  
 
 

Vereador Luiz André Valente Gregório 

 
Proposição Nº 001 e 002/2015 – As proposições foram encaminhadas a Secretaria 
Municipal responsável, para atendimento assim que possível.  
 
Proposição Nº 003/2015 – Não há previsão haja vista a acentuada queda de 
arrecadação, verificada em todos os municípios do Brasil, em que diversos recursos 
do Estado e da União não foram repassados aos municípios, ocasionando a 
impossibilidade de novos empreendimentos, buscando sim, o atendimento dos 
compromissos financeiros já efetivados.  
 

Vereador Jaime Iran Fernandes Lucas 

 
Proposição Nº 001/2015 – Como deve ser do conhecimento do nobre vereador, os 
recursos foram repassados ao município no mês de  janeiro  de  2015, porquanto, 
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sua destinação não tem como ser efetivada, até mesmo devido as atividades 
burocráticas decorrentes de fechamento do ano anterior e abertura do novo 
orçamento, junto a Secretaria Municipal da Fazenda.   
 

Vereador Paulo Roberto Burgo Alves 

 
Proposição Nº 001, 002 e 003/2015 – . O serviço de atendimento a infraestrutura 
urbana vem sendo realizado, atendendo inclusive algumas proposições 
apresentadas pelo Legislativo Municipal, no entanto, é preciso frisar que o 
considerável volume de chuvas tem causado sérios danos na área urbana e rural, o 
que requer um atendimento mais demorado por parte da secretaria responsável.  
 

Vereador Geovane Teixeira 

 
Proposição Nº 001/2015 – O logradouro é de domínio da administração estadual, no 
entanto, como acontece anualmente quando realização de eventos no Parque 
Charrua, o município está mantendo contato com o DAER para autorização para que 
possa efetuar reparos naquela rodovia.  
 

Vereador Edison Manoel Molina de Oliveira 

 
Proposição Nº 001, 002 e 003/2015 – .As proposições foram encaminhadas à 
Secretaria Municipal de Obras, Viação, Transporte e Trânsito, para atendimento 
assim que possível.  
 
Proposição Nº 004/2015 – A Administração Municipal está tratando o assunto com a 
cautela devida, no entanto diversos trâmites burocráticos devem ser respeitados e 
cumpridos, sendo que o Poder Público Municipal já remeteu todos os documentos 
solicitados, restando aguardar o retorno dos documentos da capital do Estado.  
 

Vereador Fabio Ferreira Dias 

 
Proposição Nº 001/2015 – Acusamos o recebimento da proposição, a qual seré 
objeto de analise de viabilidade técnica e financeira.  
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 
 
          José Felipe da Feira 
            Prefeito Municipal 


