
                                         Taquaritinga, 29 de dezembro de 2017. 
 
 
Ofício n.º 784/2017 
                                       
 
Senhor Prefeito, 
 

 
Pelo presente, tenho o prazer de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, 

que o remanejamento da emenda impositiva n.º 01/2016, solicitado por esse Executivo foi 
Rejeitado por 11 votos contrários a 01 favorável, na Sessão Extraordinária ocorrida no dia 29 de 
dezembro, seguindo os procedimentos para os devidos fins. 
 
Referência: 
Processo nº 168/2017  
Projeto que altera Emenda Impositiva n.º 01/2016  
Interessado: Poder Executivo  
Rejeitado na Sessão Extraordinária do dia 29 de dezembro de 2017. 
 
Assunto: Dispõe sobre alteração à Emenda Impositiva n.º 01 à Lei Orçamentária do exercício de 
2017, que segue: 

 
 Adequação Física, no valor de R$ 87.069,76 (oitenta e sete mil, sessenta e nove reais e 

setenta e seis centavos), passando a destinar os recursos para Aquisição de 
Medicamentos.  

 Uniformes, no valor de R$ 104.120,00 (cento e quatro mil, cento e vinte reais), 
passando a destinar os recursos para Aquisição de Medicamentos. 

 Aquisição de 2 (dois) veículos, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), passando a 
destinar os recursos para Aquisição de 01 (um) Veículo do tipo Ambulância.  

 Aquisição de 1 (um) veículo Chevrolet Montana LS 1.4 FLEX, no valor de R$ 46.340,00 
(quarenta e seis mil, trezentos e quarenta reais), passando a destinar os recursos para 
Aquisição de 01 (um) Veículo do tipo Picape. 

 Aquisição de Equipamentos UBS Antonio Abbud, no valor de R$ 12.667,00 (doze mil, 
seiscentos e sessenta e sete reais), passando a destinar os recursos para Aquisição de 
Medicamentos. 

 Aquisição de Equipamentos UBS Akio Nakashima, no valor de R$ 8.495,08 (oito mil, 
quatrocentos e noventa e cinco reais e oito centavos), passando a destinar os recursos 
para Aquisição de Medicamentos. 

 



Sendo o que tínhamos a apresentar, na oportunidade renovo protestos de estima, 

consideração, amizade e respeito. 

Atenciosamente, 
 
 

José Rodrigo De Pietro 
- Presidente - 

 
 
 

Excelentíssimo Senhor 
Vanderlei José Marsico, 
Prefeito Municipal de 
Taquaritinga, SP. 
 

 


