•Prefeitura Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista
Estado de São Paulo
Ofício.n . 771/2019-GAP
- )
,Paraguaçu PaUlista:,SP,1 5 de gutUbro de 2019. .

A Sua Excelência oSenhor
Sérgio Donizete Ferreira
- Presidente da Câmara Municipal
Rua Guerino Mateus, 205, Centro
1970Q-000 Paraguaçu Paulista-SP
Assunto: Requerimento n 1/2/2019-SO — Vereador Vitor Bini Teodoro.
Senhor Presidente:
Em atenção ao requerimento 'supracitado, que solicita informações Sobre
o desenvolvimento das proposições de campanha, inseridas no. Plano de Governo,
prestàmos as informações a seguir detalhadas.
Como bem sabe o Nobre Vereador autor do requerimehto, pois fez parte
da base aliada que venceu as Eleições 2016, de forma geral, o Plano dé Governo
indiôa as linhas -mestras de como se' pretende- governar.. É uni documento
protocolar, traduzido em uma mensagem simples e direta para a população.
Ao tomar posse e levantar as reais condições econômicas e financeiras
da Prefeitura, as linhas • gerais • definidas na campanha ,es vezes tem que, sofrer
adeptações ou alterações, a fim de não comprometer o. bom andamento da máquina,
administrativa. Além disso, a oCorrência de eventos adversos,- como o- do incêndio
do Paço Municipal, são situações que, acabam exigindo urn esforço extra da
Administração Municipal. A alocação da estrutura : para urn prédio improvisado, os
recursos gastos com a recuperação do prédio, são contingências que estamos
enfrentando descie 2017.
Nãó obstante as dificuldades enfrentadas e a crise econômica e fiscal
persistente, as própostas delineadas em nosso Plano de Governo estão em
execução, Mais de 60% (sessenta por cento) das Propostas já foram executadas e
temos mais um ano e meio para avançar, e muito, nesse processo de reconstrução
'da nossa cidade.
— Certos da atençãp de Vossa Excelência, apresentamos nossos protestos
de alta estínia e distinta consideração.
Atenciosamente.
Cri Paraguaxu P.&fl i.ta
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