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                                                                Pinheiro Machado, 12 de Dezembro de 2017. 
 

 
Oficio Nº223/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº212/2017, protocolado sob nº01348, em 26/10/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 

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

relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Fabrício Alves da Costa: 

Proposição nº0107/2017 

Solicitações encaminhadas a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

Proposição nº108/2017 

Ações de melhoria e manutenção da iluminação pública estão sendo 

feitas em todas as ruas da cidade. 

Proposição nº109/2017 

Todas as estradas do município receberão manutenção. 

Proposição nº110/2017 

Documentação encaminhada em anexo 

Proposição nº111/2017 

Todas as estradas do município receberão manutenção. 

 
Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters 

Caldeiripe: 

Proposição nº089/2017 

O executivo agradece pela sugestão. 

Proposição nº090/2017 

Solicitação encaminhadas a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

Proposição nº091/2017 
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Solicitação encaminhadas a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito. 

Proposição nº092/2017 

O concurso público poderá ser realizado assim que o índice de gastos 

com pessoal estiver dentro do limite permitido pela legislação. 

Proposição nº093/2017 

Devido a grande crise econômica que o país esta atravessando, que 

certamente o nobre vereador tem conhecimento, o executivo somente irá realizar tais 

eventos se os mesmos forem contemplados com verbas do estado, união ou através 

de patrocínio integral. 

Proposição nº094/2017 

Assim que o município possuir lei regrando parcerias público-privadas. 

Proposição nº095/2017 

Atualmente, o município não está custeando transporte de estudantes 

que se deslocam para outros municípios. 

Proposição nº096/2017 

Considerando as dificuldades financeiras, o município tem apoiado as 

iniciativas de representantes de equipes, na realização de eventos esportivos durante 

o ano e projetos sociais ligados ao esporte com relação ao campeonato, existe um 

projeto em andamento junto a Secretaria Estadual de Cultura, Esporte e Lazer, que, 

se aprovado, será colocado em prática em 2018. O executivo tem intenção de 

realizar campeonato de campo, porém, sem previsão de data.  

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Gilson Alves 

Rodrigues: 

Proposição nº058/2017 

Solicitação encaminhada a Secretaria de Obras, viação, transporte e 

trânsito, que já deu início a esse serviço. 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Wilson da Rosa 

Lucas: 

Proposição nº038/2017 
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O executivo já está fazendo estudo das áreas que estão em desuso para 

serem colocadas em leilão, e, o material poderá ter a utilização sugerida. 

 
Atenciosamente, 
  
 
       
 
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


