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câmara de Vereadores do Munieipio de Brej,ão ./-
Caso: Anlfêini€J' Barnoso' fiLho . 'it~O~
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Ofício nº 022/2012.

Ao: Inspetor do Tribunal de Contas TCE- IRGA

DO. Julio Cézar

Assunto.Encaminhamento de documentos,faz
,

Tendo recebido deste Egrégio Tribunal de Contas,po Estado de ,Pernani co. O ofício

circular d'e n° 02/2012, em 16 de março, proximo passado, que solicita informações

referentes a várias prestações de contas, conforme demonstr~do no próprio

documento. Fizemos o esforço de localizar em nossos arquivos o mais que dispomos

para melhorar nossa informação. ao requisitado .

. Juntamos, todos os relatórios disponíveis alusivos ,aospareceres desta Corte,para que

fique mais rica a informação contida nos quadrículos pedidos, no gráfico. Por exemplo,

onde há a recomendação de aprovação a palavra unânime, prevalece.,para o número

de vereadores desta Casa, que é de nove.No caso do parecer ser de Irregular, juntamos

cópia do parecer da Comissão, onde contém a razoabilidade de apro,vác;ão:.ourejeição.
"~~;::'J.;'"'~"-.'."., ... ,_

. Juntamos também cópia das, ultimas atas de aprovação de contaS:;a.l'~fIi,.das r

informações requeridas pelo ofício de n° 037/08, onde foram pedidas informações do

mesmo, gênero. Outrossim, se possível, solicitamos que ,se disponibilizado, nos seja
fornecido o reteiro dos processos que estão nesta Corte,para as devidas providências,
visto que estamos implantando um sistema próprio de controle dos processos

recebidos e enviados para este Tribunal e também para sabermos da real situação.

\)'

Esperando ter colaborado e cumprido nosso dever de informar,com a mais real

transparência.Somos gratos e nos colocamos a disposição para informar e elucidar

qualquer dúvida que venha a surgir .

. va.Presid te.

Pça.Vereador José Augusto Pinto, 75 - Centro - Brejão - PE

Fone fax: (87) 3781150
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