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                                                                Pinheiro Machado, 27 de junho de 2019. 
  
Oficio Nº 052/GAB 
 
Ao Exmo Sr.   
MATEUS OLIVEIRA GARCIA 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Assunto: Ofício nº 124/2019  
 
 
 Senhor Presidente: 
 

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

às Proposições do Ilustríssimo Vereador Wilson da Rosa Lucas: 

 

Proposição nº 006/2019 

A indicação será atendida, tendo sido encaminhada à Secretaria de Administração 

para providências, conforme Ofício em anexo. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters Calderipe: 

Proposição nº 039/2019  

Solicitação encaminhada para a secretaria de Obras, viação, transporte e trânsito. 

  

Proposição nº 040/2019 

Solicitação encaminhada para a secretaria de Obras, viação, transporte e trânsito. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Adão Martinho Pacheco 

Santos: 

Proposição nº 014/2019 

Fora oficiado à Secretaria da Fazenda, conforme ofício em anexo. 

Informa-se, portanto, que, conforme entendimento do STF, referida atividade de 

prestação de serviço de telefonia é isenta do pagamento de tributo, nos termos da Súmula 

Vinculante nº 31. 

 

Proposição nº 015/2019 
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De modo a providenciar o encaminhamento dos Projetos de Lei à Casa Legislativa 

para votação, considerando o retorno e benefício financeiro que trará aos cofres públicos, solicita-

se que o Edil encaminhe ao Poder Executivo a legislação em formato Word, via e-mail, para 

análise e adequações. 

 

Proposição nº 016/2019 

De modo a providenciar o encaminhamento dos Projetos de Lei à Casa Legislativa 

para votação, considerando o retorno e benefício financeiro que trará aos cofres públicos, solicita-

se que o Edil encaminhe ao Poder Executivo a legislação em formato Word, via e-mail, para 

análise e adequações. 

 

Proposição nº 017/2019 

Para fins de esclarecer e permitir o adequado atendimento ao fornecimento da planta 

que a Empresa Corsan alega necessitar e que até o momento não teria sido fornecido, 

solicitamos seja encaminhado ao Poder Executivo, cópia do pedido/protocolo realizado perante o 

Município. 

 

 
    Atenciosamente, 

 
  
        José Antônio Duarte Rosa 
                            Prefeito Municipal. 


