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                                                               Pinheiro Machado, 09 de Junho de 2017. 
 

 
Oficio Nº45/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº68/2017, protocolado sob nº00474, em 12/04/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 

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

relação às proposições do Ilustríssimo vereador Fabricio Alves da Costa: 

Proposição nº023/2017: 

Solicitação atendida pela Secretaria de Obras. 

Proposições nº024/2017 e nº025/2017 

Solicitação enviada à Secretaria de Obras para a tomada das devidas 

providências.  

   

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Mateus Oliveira 

Garcia: 

Proposição nº011/2017 

Estamos em processo de aquisição de bueiros para que possamos 

solucionar tal problema, assim como, em outros pontos da cidade que necessitam de 

reparos. 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Adão Martinho 

Pacheco Santos: 

Proposição nº009/2017 

Informamos ao nobre vereador que todas as parcerias que geram custos 

para o poder executivo municipal e outras entidades devem atender ao disposto na 

Lei Federal n°13.019 DE 31 DE JULHO DE 2014., regulamentada na esfera 

municipal pelo Decreto n°545/2017, de 17 de Abril de 2017.  As atribuições do cargo  
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(Continuação Ofício nº045/2017) 
 

de Médico Veterinário instituídas pela Lei Municipal n°4.112/2013 permitem que o 

mesmo faça apenas a coleta de material para que seja enviado para laboratório 

autorizado. Solicitamos que o nobre vereador seja mais específico quanto ao 

funcionamento da parceria para que possamos fazer uma melhor analise da mesma. 

Proposição nº010/2017 

Informamos que por motivo de restrições financeiras, não teremos como 

atender o pedido no presente momento, porém, esta ação está sendo planejada pelo 

poder executivo.  

 
Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Wilson da Rosa 

Lucas: 
Proposição nº016/2017  

Informamos que a solicitação já foi atendida pela secretaria de obras do 

município. 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Gilson Rodrigues: 

Proposições nº016/2017 e nº 017/2017 

Informamos que as solicitações foram encaminhadas para a Secretaria 

de Obras do município. 

Proposição nº018/2017 

Solicitação já atendida. 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters 

Calderipe: 

Proposição nº029/2017 

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 nº030/2017 

Informamos que a solicitação foi encaminhada para a Secretaria de 

Obras do município. 
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(Continuação Ofício nº045/2017) 
 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Renato Rodrigues: 

Proposição nº012/2017 

Estamos em processo de aquisição de bueiros para que possamos 

solucionar tal problema, assim como, em outros pontos da cidade que necessitam de 

reparos. 

Proposição nº013/2017 

Solicitação atendida pela Secretaria de Obras. 

Proposição nº014/2017 

Informamos que o local solicitado será, em breve, objeto de reformas e 

benfeitorias, contemplando tal pedido. 

Proposição nº015/2017 

Informamos que a solicitação foi encaminhada à Secretaria de Obras. 

 

 
 
 
 
 
 Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


