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Farwest - Taquaritinga-SP 

CEP 15900-000—(016) 3253-4903 

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 10 março de 2020. 

OFÍCIO N° 9GB-0 10/302/20. 

Do Comandante da Estação de Bombeiros de Taquantinga. 

A limo. Sr a  PATRÍCIA GRACIELA MARSICO GIBERTONT 

DD Secretária Municipal de Gestão Municipal de Taquaritinga. 

Assunto: Resumo execução emendas impositivas exercício 2020. 

Venho por meio, responder conforme solicitado, sobre a execução das emendas 

impositivas ao Corpo de Bombeiros de Taquaritinga nos anos de 2019. 

Informo que, as emendas do exercício 2020, com saldo de R$ 54.000,00 

(Cinquenta e Quatro Mil Reais), em relação ao piano básico de execução, venho informar que essa 

verba será utilizada para complementação de aquisição de uma viatura para o Corpo de Bombeiros 

Taquaritinga , conforme conversado em reunião com o executivo e secretaria da fazenda e prazo para 

execução seria até a segunda quinzena do mês de Abril 2020, pois o veiculo pretendido será utilizado no 

período de estiagem, onde acontece os incêndios, principalmente na Serra do jabuticabal. 

Vale lembrar que as emendas não pagas do exercício 2018 e 2019 também 

serão somadas para a aquisição do referido bem. 

Informo que estamos à disposição para maiores esclarecimentos que se fizer 

necessários. 

ELIZA1DRO AP DE SOUZ BRANCO 

BM AUX CMT BB TAQ. 

RESP. ACOMPANHAMENTO EMENDAS 

'Nós Policiais Militaras, sob a proteção Deus, estamos conipromiasadas com a Defesa da Vida, da integridade Físico e da Dignidade da PessoaHumuma 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

Estado de São Paulo 

Taquaritinga, 10 de março de 2020 

Oficio SMS n2  74/2020 

Prezada Senhora 

Pelo presente vimos manifestar a importância para esta Secretaria no recebimento 

de Emendas Impositivas para o ano de 2020, porem aproveitamos o ensejo para solicitar 

analise com relação à possibilidade de mudança de objeto das emendas impositivas destinadas 

a nossa Secretaria, visto que as mesmas referem-se a custeio das unidades, o que no momento 

encontra-se dentro do padrão de normalidade, sendo que temos neste momento outras 

necessidades tais como recursos para capital. 

A Secretaria Municipal de Saúde necessita com urgência realizar a troca de nossa 

frota tanto de transporte sanitário, quanto de ambulâncias brancas, o que então seria de 

grande relevância a alteração do objeto, pois o valor total destinado para a Secretaria de 

R$116.518,54 (cento e dezesseis mil quinhentos e dezoito reais e cinqüenta e quatro 

centavos), possibilitando a aquisição de dois (2) veículos de passeio e/ou uma (1) ambulância 

tipo Fiorino/Montana. 

Sendo o que tínhamos para o momento, reiteramos protestos de elevada estima e 

consideração. 

Atenciosamente 

JOSE F ii S CA NETO 

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

ILMA SRA. 

PATRICIA GRACIELA MARSICO GIBERTONI 

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GESTÃO 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Oficio: 021/2020 

Ref. : Solicitação de informações sobre Emendas Impositivas 

Taquaritiriga, 18 de março de 2020 

Em resposta ao referido ofício, segue o que temos a informar: 

• Emenda Impositiva 361  (R$ 3.740,00) - Reforma do Velório de Guariroba e 

Aquisição de Condicionador de Ar 24.000 Btus e 01 Cortina de Ar: Quanto a 

Emenda 361, o valor destinado só permite a aquisição do Condicionador de 

Ar 24.000 Btus e 01 Cortina de Ar,  

• Emenda Impositiva 362  (R$ 1.000,00) - Manutenção do Departamento do 

Meio Ambiente: Quanto a Emenda 362, foi feita a compra de uma 

impressora, porém, está agLlard)ar!do igualar a data do sistema para poder 

liberar a mesma; 

• Emenda hnpositiva 363 (R$ 5.000,00) - Manute:nção do Departamento do 

Meio Ambiente: Quanto a Emenda 363, a compra de equipamento está no 

sebr do LctÍação 	psJ aguardando íbém a contabilidade igualar a 

data no sistema para poder realizar a compra. O Diretor de Meio Ambiente 

estará acompanhando a situação; 

• Emenda Impositiva 364  (R$ 4.626,00) - Reforma dos banheiros em 

qiackas: Q~ a Emenda 364 está sendo adequado corn o Sr André 

(Dírtor de Esportes) a troca das válvulas dos banheiros no Poliesportivo 

"Manoel dos Santos" 

e 	Emenda Impositiva 365  (R$ 10.000,00) - Pintura da Praça Beth Araujo: 

Quar4o a EmerJa 35, a pintura da praça lbi realizada no ano de 2019; 

• Emenda Impositiva 366 (R$ 14.000,00) - Construção de Rotatória: Quanto 

a Emenda 366, será construída uma rotatória em frente ao Bar da 

Seringueira, o qual aguarda-se o projeto junto ao setor de engenharia para 

inicLar a obra 
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e 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

SIJGESTÁO: Remane/ar o valor de R$ 24.000, 00(referente as Emendas 365 

e 366) para implantação de 02 (duas) rotatórias na Av. Celso Ferreira de 

Camargo, sendo: 

01 (uma) rotatória na Av. Celso Ferreira de Camargo com a Rua 

Matheus Cozen tino: 

- 01 ('uma) rotatória na Av. Celso Ferreira de Camargo com a Av. João 

Perissinotri. 

• Emenda !mpositiva 367  (R$ 2.000,00) - Reforma de banheiro e Aquisição 

de 01 Smart TV 50' para o Terminal Rodoviário-  Quanto a Emenda 367, o 

valor é suficiente apenas para a aquisição da TV. 

Sendo o que tínhamos a apresentar, na oportunidade renovamos os protestos cie 

estima e elevada consideraçât. 

40 
Luis . r os Lourençano 

Secretário Muni. pai de Obras e Meio Ambiente 

Ilustríssima Senflor 

Patrícia Graciela Marsico Gibertoni 

Secretária Municipal de Gestão 
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