
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que 
o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez 

mais, os orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.
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INDICAÇÃO Nº. 35/2017 
 

 
O(a) Vereador(a) que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, 

propõe ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal:  

 

 Perfuração e instalação de Poço Artesiano no Distrito de Cariparé, Povoado de 
Galiléia, Povoado de Estreito (próximo ao Povoado Água Boa) 

 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

A água é fonte de vida. Não importa quem somos, o que fazemos, onde vivemos, nós 

dependemos dela para viver. No entanto, em nosso município existe a escassez desse bem 

tão precioso. Nos últimos dez anos a comunidade do Distrito de Cariparé vem sofrendo com 

essa escassez. Sendo assim, percebemos que a perfuração e instalação de poços artesiano 

é a solução para esse problema.   

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 03 de março de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Jani dos Santos Serpa 

Vereador 
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INDICAÇÃO Nº. 36/2017 
 

 
O(a) Vereador(a) que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, 

propõe ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal:  

 

 Liberar junto a COELBA o funcionamento do Poço Artesiano no Povoado de 
Pilões II. 

 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

A população daquela localidade tem sofrido com a falta de água, principalmente nos 

período de estiagem. Uma vez que o Poço já está pronto desde dezembro de 2016 

(restando apenas a liberação), o funcionamento do mesmo contribuirá para melhoria na 

qualidade de vida tanto dos moradores quanto de visitantes.   

  

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 03 de março de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Sirlene Carvalho Lima 

Vereadora 
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INDICAÇÃO Nº. 37/2017 
 

 
O(a) Vereador(a) que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, 

propõe ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal:  

 

 Reforma ou substituição da tubulação de escoamento das águas da chuva na 
Rua em frente a Praça da Quadra Poliesportiva Deusilio Cardozo. 

 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Devido a tubulação não ser suficiente para escoamento das águas em dias chuvosos, 

acaba transbordando causando danos a população com invasão nas casas, e risco a quem 

transita naquela localidade. A reforma, substituição da tubulação ou desvio para a valeta que 

dá acesso ao riacho solucionará o problema.  

  

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 03 de março de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Sirlene Carvalho Lima 

Vereadora 
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INDICAÇÃO Nº. 38/2017 
 

 
O(a) Vereador(a) que esta subscreve, com amparo no Regimento Interno, Art. 160, 

propõe ao egrégio Plenário a seguinte medida de interesse público a ser encaminhado ao 

Chefe do Poder Executivo Municipal:  

 

 Manutenção (conserto) no Poço Artesiano do Povoado Esfrega. 
 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

Segundo a população daquela localidade, já são mais de 30 (trinta) dias sem água, o 

que tem dificultando os afazeres domésticos, bem como a manutenção dos animais 

domésticos.  

  

 

Plenário “Bartolomeu Batista Lopes”, em 03 de março de 2017 
 

 
     

 
 
 

 
Abrahão Manoel de Magalhães 

Vereadora 
 
 


