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                                                               Pinheiro Machado, 02 de Outubro de 2017. 
 

 
Oficio Nº97/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº168/2017, protocolado sob nº01131, em 30/08/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 

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

relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Fabrício Alves da Costa: 

Proposição nº086/2017 

Solicitação encaminhada a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

Proposição nº087/2017 

 Solicitação encaminhada a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters 

Caldeiripe: 

Proposição nº076/2017 

Solicitação encaminhada a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

Proposição nº077/2017 

Informamos que, referente ao ano 2017, todas as diárias dos motoristas 

da Saúde estão quitadas e, neste ano foram pagos R$13.206,00(treze mil duzentos e 

seis Reais) do total de R$19.205,00(dezenove mil duzentos e cinco Reais) inscritos 

em restos a pagar, sendo que maior parte desse valor é referente a diárias do 

exercício 2016 da mesma secretaria.  Quanto às demais secretarias, existe em 

aberto o valor de R$1116,00 (Um mil cento e dezesseis Reais) do ano 2017 e 

R$180(cento e oitenta Reais) inscritos em restos a pagar. 
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(continuação do ofício 097/2017) 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Mateus Garcia da 

Silva: 

Proposição nº032/2017 

Solicitação encaminhada a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

 

Em relação à Proposição dos Ilustríssimos Vereadores Fabrício Alves 

da Costa e Sidinei Peters Caldeiripe: 

Proposição nº001/2017 

Informamos que será elaborado projeto para tornar possível o trânsito de 

veículos, inclusive caminhões. Desde o mês de março o executivo municipal está em 

tratativas com as empresas ligadas ao ramo florestal para tornar viável o transporte 

de madeira pelo local em destaque. 

 
 
 
Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


