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                                                               Pinheiro Machado, 08 de Junho de 2017. 
 

 
Oficio Nº44/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº62/2017, protocolado sob nº00445, em 05/04/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 

Em atenção ao ofício acima mencionado, temos a informar que, em 

relação às proposições do Ilustríssimo vereador Ronaldo Costa Madruga: 

Proposição nº009/2017: 

Informamos que o Projeto de Lei em questão está em analise no 

executivo e por esse motivo ainda não foi efetuado o cálculo do impacto financeiro. 

Proposição nº010/2017 

A documentação solicitada segue em anexo. 

    

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Mateus Oliveira 
Garcia: 

Proposição nº009/2017:  

Solicitações encaminhadas a Secretaria de Obras. 

Proposição nº010/2017 

Informamos que foi realizada manutenção no cemitério de torrinhas e o 

Cemitério do Baú receberá manutenção em breve. 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Wilson da Rosa Lucas: 

Proposição nº014/2017 

Solicitação atendida pela Secretaria de Obras. 

Proposição nº015/2017 

Informamos que em relação à manutenção da iluminação pública, estão 

sendo feitas ações em toda a cidade e, os pontos específicos citados pelo nobre 

vereador, tão logo estarão em pleno funcionamento. 
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. 

(Continuação Ofício nº044/2017) 
 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters 

Calderipe: 

Proposição nº021/2017 

Solicitação atendida pela Secretaria de Obras. 

Proposição nº022/2017 

Informamos que em relação à manutenção da iluminação pública, estão 

sendo feitas ações em toda a cidade e, os pontos específicos citados pelo nobre 

vereador, tão logo estarão em pleno funcionamento. 

Proposição nº023/2017 

Estamos estudando a possibilidade. 

Proposições nº024/2017 e nº025/2017:  

Informamos que já foram executadas melhorias na estrada de Torrinhas 

e a manutenção da iluminação pública daquela localidade está no cronograma da 

Secretaria de Obras. 

Proposição nº026/2017 

Informamos que as solicitações foram encaminhadas aos setores 

responsáveis da Secretaria de Obras para que possam ser efetuadas o mais breve 

possível. 

Proposição nº027/2017 

Informamos que o as ações propostas estão no cronograma da 

secretaria de obras. 

Proposição nº028/2017 

Informamos que o pagamento já foi efetuado. 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Renato Rodrigues: 

Proposição nº009/2017 

Informamos que até o presente momento não há previsão de repasses 

das referidas associações aos cofres públicos municipais. 

Proposição nº010/2017 

Informamos que a indicação será analisada pelo poder executivo. 

Proposição nº011/2017 
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Informamos que a indicação será analisada pelo poder executivo. 

                  
(Continuação Ofício nº044/2017) 

 
 
 
 
 Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


