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                                                               Pinheiro Machado, 04 de maio de 2017. 
 

 
Oficio Nº28/GAB 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº43/2017, protocolado sob nº00296, em 08/03/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 
 Em atenção ao ofício acima mencionado, temos a informar que, em 
relação às proposições do Ilustríssimo vereador Renato Rodrigues: 
 Proposição nº007/2017: 
 Informamos que estamos em processo de levantamento de dados e 
serão tomadas medidas administrativas para que a mesma volte a funcionar no 
menor tempo possível. 
 Proposição nº008/2017 
 Informamos que a operação tapa-buracos e limpeza das ruas da Vila 
Umbús, já está no cronograma de obras da Secretaria responsável e, assim que 
possível, será feita. Em relação à manutenção da iluminação pública, a mesma já foi 
feita, tendo sido iniciada pela Vila Umbús. 
 
 Em relação à Proposição do Excelentíssimo Vereador Adão Martinho 
Pacheco Santos: 
 Proposição nº008/2017 
 Sendo a Castração de animais, matéria importante e necessária, está 
sendo elaborado Projeto pela Secretaria de Saúde do município, e, assim que 
aprovado, nos possibilitará utilizar recursos do Governo Federal para a manutenção 
do mesmo. 
  
 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Wilson da Rosa 
Lucas: 
 Proposição nº005/2017 
 Sua solicitação já foi atendida pela Secretaria de Obras do município. 
  
 Proposição nº006/2017 
 Seu pedido foi passado à secretaria de obras para que seja verificada a 
situação e, posteriormente, será feito o trabalho necessário. 

 
 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Ronaldo Costa 
Madruga: 
 Proposição nº002/2017 
  
 

(Continuação Ofício nº028/2017) 
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A Secretaria de Saúde está em processo de reestruturação dos convênios, buscando 
dados e tomando medidas administrativas para o bom funcionamento dos mesmos. 
Ainda não há uma data definida para o retorno das atividades da Padaria Pão da 
Vida. 
 
 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Sidnei Peters 
Calderipe: 
 Proposição nº005/2017 
 Seu pedido já foi atendido pela Secretaria de Obras, Viação, Transporte 
e Trânsito. 
 Proposição nº006/2017 
 O grande número de aposentadorias ocasionou um déficit de 
funcionários em diversas áreas da administração municipal, não sendo possível, no 
momento, direcionar um funcionário exclusivamente para Torrinhas. A manutenção 
da bomba, no entanto, está sendo feita sempre que necessário. 
 Proposição nº008/2017 
 A reposição de lâmpadas foi feita nos lugares mais críticos e estamos 
em processo de licitação para que novas lâmpadas sejam compradas e possamos 
continuar com o trabalho já iniciado. 
 
 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Fabrício Alves da 
Costa: 
 Proposição nº006/2017, 007/2017 e 008/2017 
 Foram colocadas lâmpadas nos pontos considerados mais críticos da 
cidade e estamos em processo de licitação para posterior compra de lâmpadas, 
visando  melhoria na iluminação pública. Sendo feita a mesma, poderemos atender 
Vossa Senhoria. 
 Proposição nº009/2017 
 Sua solicitação foi repassada para a Secretaria de Obras e está no 
cronograma da mesma para que possam ser feito os reparos necessários. 
 Proposição nº012/2017 
 Será estudada a viabilidade financeira do município para que possamos 
atender a seu pedido. 
 Proposição nº012/2017 
 Devido ao déficit de funcionários, possuindo apenas 02(dois) fiscais no 
quadro de pessoal, não temos, no momento, condições de colocar um servidor à 
disposição exclusivamente para controlar o tempo de espera em filas de agencias 
bancárias. 
  
  
 
 Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


