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                                                               Pinheiro Machado, 30 de janeiro de 2017. 
 

 
 
Oficio Nº 005/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FAGUNDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº11/2017, protocolado sob nº00063, em 11/01/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 
 Em atenção ao ofício acima mencionado, temos a informar que, em 
relação à proposição nº001/2017, do Ilustríssimo vereador Adão Martinho 
Pacheco Santos: 
-Anexo a este, estamos enviando o Contrato mencionado na proposição, da 
Companhia Riograndense  de Saneamento(Corsan) com este município; 
 
 Proposição nº001, do Ilustríssimo vereador Mateus Oliveira Garcia: 
-A lei nº3.864/2009 está em vigor e já entramos em contato com Polícia Militar desta 
cidade para que sejam providenciadas ações no sentido de nova estruturação; 
 
 Proposição nº001/2017 do Ilustríssimo vereador Fabrício Alves da 
Costa: 
-Anexo a este, estamos enviando cópia do convênio cartão Refeisul/Cartão 
combustível, entre o Banrisul e este município; 
 
 Proposição nº002/2017 
-Foi encaminhada cópia da proposição ao Secretário de Obras Luiz Mário Funari 
Camacho para que, dentro das possibilidades e, levando em conta, que ainda 
estamos em processo de conserto das máquinas do Parque Rodoviário, tendo 
encontrado as mesmas sucateadas, serão feitas as melhorias solicitadas; 
 
 Proposição nº001/2017, do Ilustríssimo vereador Sidinei Peters 
Calderipe: 
-O pedido de Vossa Senhoria já está no cronograma de obras da secretaria 
responsável, que dentro de suas possibilidades, irá realizar o solicitado; 
 
 Proposição nº002/2017, do Ilustríssimo vereador Gilson Alves 
Rodrigues: 
-Foi encaminhada cópia da proposição à Secretaria responsável e, dentro do 
possível e, levando em conta o processo de conserto das máquinas encontradas no 
parque rodoviário, será realizado o patrolamento nos locais solicitados. 
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 Proposição nº002/2017, do Ilustríssimo vereador Renato 
Rodrigues: 
       Continuação Ofício nº019/2017 
-Já foi encaminhada à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto sua 
solicitação para que seja avaliada pelo Conselho Municipal de Educação(CME); 
 
 Proposição nº002/2017, do Ilustríssimo Vereador Adão Martinho 
Pacheco Santos: 
-Agradecemos sua colaboração diante de tão importante assunto e informamos que, 
para ser atendida, deverá primeiramente ser feita nova composição de membros no 
Conselho Municipal de Trânsito (COMUT). Após, serão encaminhadas suas 
sugestões para análise e posterior elaboração de Projeto de Lei para regularização 
das situações propostas. 
 
 
 
 Atenciosamente, 
  
 
 
 
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


