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                                                               Pinheiro Machado, 26 de abril de 2017. 
 

 
Oficio Nº23/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES  LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº27/2017, protocolado sob nº00125, em 25/01/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 
 Em atenção ao ofício acima mencionado, temos a informar que, em 
relação às proposições do Ilustríssimo vereador Gilson Alves Rodrigues: 
 Proposição nº004/2017, 
 Será estudada a sugestão para um próximo ano, levando em conta que 
neste ano de 2017, já havíamos acertado com outra entidade tradicionalista um 
rodeio que será realizado nos dias 28, 29 e 30/04 no Parque Charrua; 
 Proposição nº005/2017 
 Levando em conta as dificuldades financeiras encontradas no 
município, sendo necessário corte de gastos e secretarias nesses meses iniciais de 
governo, informo que estaremos nos próximos meses reestruturando a Secretaria de 
Agropecuária e Meio Ambiente e, posteriormente, executando os programas já 
instituídos e buscando novas parcerias; 
 Proposição nº006/2017 
 Foram nomeados 22(vinte e dois) cargos de confiança e foram 
concedidas 5(cinco) funções gratificadas à servidores do quadro, sendo necessário 
usar deste expediente tendo em vista o número de servidores aposentados nos 
últimos anos, sem no entanto, haver concurso público para ocupar as vagas. 
 
 Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters 
Calderipe: 
 Proposição nº002/2017 
 Acolhemos sua sugestão que será reavaliada após conseguirmos 
solucionar as necessidades básicas do município no que tange a estradas, ruas e 
iluminação pública, dentre outras; 
 Proposição nº003/2017 
 Estamos buscando junto ao Governo Federal subsídios para que 
possamos pavimentar as ruas de nosso município e, quando isto acontecer, sua 
sugestão será avaliada; 
 Proposição nº004/2017 
 Em relação a seu pedido, informamos que, dentro do possível, o 
trabalho de roçado será feito, conforme seu pedido. Foi repassado ao Secretário da  
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(Continuação Ofício nº23/2017) 
 

 
pasta a solicitação. 
 
  Em relação às Proposições do ilustríssimo Vereador Fabrício Alves da 
Costa: 
  Proposição nºª003/2017 
  Informamos ao nobre vereador que a localidade da Vila Umbús foi a 
primeira beneficiada com a colocação de lâmpadas novas, visando melhoria na 
iluminação Pública da localidade; 
  Proposição nº004/2017 
  Foi repassado ao nosso eletricista, tendo sido constatado que o 
problema existente era na fiação e não nas lâmpadas. Foi feito o conserto na fiação e 
está tudo em perfeito funcionamento; 
  Proposição nº005/2017 
  A cadeira de atendimento de Odontologia da UBS da Vila Umbús já foi 
consertada e está em pleno funcionamento. 
 
  Em relação à Proposição do Excelentíssimo Vereador Renato 
Rodrigues: 
  Proposição nº003/2017 
  Foi encaminhado às agências bancárias nova cópia da Lei Municipal 
nº2.241/2002, solicitando o cumprimento da mesma. Não temos servidores 
suficientes, no momento, para fiscalizar  as agencias. 
 
  Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Adão Martinho 
Pacheco Santos: 
  Proposição nº004/2017 
  Foi registrada sua sugestão, não sendo possível a compra da 
Capinadeira a fogo, no momento, tendo em vista a crise financeira que assola o 
município. Buscaremos recursos para que possamos viabilizar a compra da mesma, 
pois seria de uma utilidade inestimável. 
 
  Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Wilson da Rosa 
Lucas: 
  Proposição nº003/2017 
  Informamos que já foi realizada uma primeira etapa da operação tapa-
buracos e, também limpeza de bueiros, na rua Onécimo Fagundes. No momento 
estamos com as máquinas nas estradas e, assim que as mesmas voltarem, 
reiniciaremos as ruas novamente. 
 
 
 Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


