
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. 41/2017 
 

 
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, que deverá ser executada no Distrito de Cariparé:  

 

 Implantar Academia ao ar livre nas Praças: da Igreja Matriz, Praça da Peroba, 
Rua do Hotel. 

 

  
JUSTIFICATIVA 

 
 
 

As ações envolvidas nesta indicação nos fazem esperar por melhoria na qualidade de 

vida.  Essa destina às crianças, adolescentes, jovens e adultos, reduzindo assim os fatores 

de riscos de doenças graves com a mudança de estilo de vida incorporando à comunidade 

hábitos saudáveis, promovendo também a socialização, inclusão social das pessoas que 

compõem essa comunidade. 
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Jani dos Santos Serpa 

Vereador 
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INDICAÇÃO Nº. 042/2017 
 

 

O Vereador 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, que deverá ser realizada na Sede do Município:  
 

 Melhorias no Escritório da Assistência Judiciária a Pessoas carentes do 
município que funciona no Prédio do CRAS, instalando os programas 
necessários para o envio de petições e documentos para o  processo judicial 
eletrônico, ar condicionado, arquivos e outros, assim como contratação de 
mais um advogado e um servidor para os serviços de Office boy.   

  
JUSTIFICATIVA 

 
 O escritório da Assistência Judicial do Município presta serviços de grande relevância 

para as pessoas carentes, oportunizando acesso ao judiciário através do trabalho de 

advogados sem quaisquer custos aos usuários. Porém, no município, assim como em boa 

parte do Estado e do país, o processo judicial é eletrônico, não sendo possível o acesso sem 

os programas de computador que o permitem, os quais ainda não foram instalados naquele 

escritório, o qual também carece de mais arquivos, de ar condicionado e outros 

equipamentos que possibilitam melhores condições de trabalho aos advogados. As 

contratação de mais um advogado se justifica no fato de que é alta a demanda, e um 

advogado apenas não pode realizar a defesa para o autor e o réu em um mesmo processo, 

como é obvio. E a contratação de um servidor para o serviço de Office boy se justifica no 

fato de que as partes precisam ser avisadas das audiências, petições precisam ser 

protocoladas, dentre outros serviços próprios de um boy e que estão sendo realizados pelos 

advogados, que significa perda de tempo para atendimentos aos usuários.  
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Daniel Correia de Lacerda Neto 
Vereador 


