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                                                               Pinheiro Machado, 04 de maio de 2017. 
 

 
Oficio Nº30/GAB 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº48/2017, protocolado sob nº00328, em 16/03/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 
 Em atenção ao ofício acima mencionado, temos a informar que, em 
relação às proposições do Ilustríssimo vereador Fabrício Alves da Costa: 
 Proposição nº015/2017 e 016/2017: 
 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. Sua solicitação foi repassada ao servidor 
responsável. 
 Proposição nº017/2017  
 Informamos que o Projeto Conviver está sendo reestruturado e um 
novo Projeto está sendo montado, visando a ampliação dos atendimentos, com 
melhoria significativa nas atividades a serem desenvolvidas junto aos idosos. 
 Proposição nº018/2017 
 No período mencionado pelo ilustre vereador não foi repassado 
nenhum valor ao Asilo Municipal, sendo necessária a adequação do mesmo, para 
que possa conveniar com  o município. 
  
 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Wilson da Rosa 
Lucas: 
 Proposição nº007/2017 
 Sua solicitação já foi atendida pela Secretaria de Obras do município. 
  
 Proposição nº008/2017 
 Sua solicitação já foi atendida pela Secretaria de Obras do município. 
 
 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters 
Calderipe: 
 Proposição nº009/2017 
 Estamos aguardando documentação da Secretaria de Saúde para que 
possamos enviar Projeto de lei ao Legislativo Municipal e, assim, fazermos o repasse 
de valores a título de décimo quarto salário aos Agentes Comunitários de Saúde. 
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(continuação Ofício nº30/2017) 
 

 
 Proposição nº010/2017 
 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. Sua solicitação foi repassada ao servidor 
responsável. 
 
 Proposição nº011/2017 
 Sua solicitação foi repassada à Secretaria de Obras para que seja 
colocada no cronograma da mesma. 
 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 


