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                                                               Pinheiro Machado, 06 de Junho de 2017. 
 

 
Oficio Nº43/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº57/2017, protocolado sob nº00408, em 29/03/2017. 
 

 
 Senhor Presidente: 
 

 Em atenção ao ofício acima mencionado, temos a informar que, em 

relação às proposições do Ilustríssimo vereador Ronaldo Costa Madruga: 

 Proposição nº003/2017: 

 Informamos que a referida emenda parlamentar encontra-se cadastrada 

no SICONV. 

 Proposição nº004/2017 

 Informamos que o Projeto de Lei referente a revisão Geral anual dos 

Servidores Municipais já foi enviado ao poder legislativo deste município. 

   Proposição nº005/2017 

 Informamos que esta solicitação já foi atendida pela Secretaria de 

Obras do município. 

   Proposição nº006/2017 

 Informamos que em relação à manutenção da iluminação pública, estão 

sendo feitas ações em toda a cidade e, o ponto específico citado pelo nobre 

vereador, tão logo estarão em pleno funcionamento. 

   Proposição nº007/2017 

 Informamos que em relação à manutenção da iluminação pública, estão 

sendo feitas ações em toda a cidade e, os pontos específicos citados pelo nobre 

vereador, tão logo estarão em pleno funcionamento. 

 
 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Wilson da Rosa 

Lucas: 
 Proposição nº012/2017  
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Estamos em processo de aquisição de bueiros para que possamos 

solucionar tal problema, assim como, em outros pontos da cidade que necessitam de 

reparos. 

 Proposição nº013/2017 

 Informamos que a solicitação já foi atendida pela Secretaria de Obras 

do município. 

 

 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Mateus Oliveira 

Garcia: 

 Proposição nº006/2017 

 Informamos que a possibilidade esta sendo analisada pelos setores 

competentes. Se constatada viabilidade, tão logo serão tomadas as medidas cabíveis 

para dar prosseguimento ao processo. 

Proposição nº007/2017 

Solicitação atendida pelo executivo municipal. 

Proposição nº008/2017 

Informamos que em relação à manutenção da iluminação pública, estão 

sendo feitas ações em toda a cidade e, os pontos específicos citados pelo nobre 

vereador, tão logo estarão em pleno funcionamento. 

 

 Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters 

Calderipe: 

 Proposição nº015/2017 

 Informamos que os ônibus do transporte escolar da Escola São João 

Batista retornam para a sede do município, para que seja feita manutenção em tais 

veículos, assim como abastecimento dos mesmos. 

                      Proposição nº016/2017 

Informamos que a solicitação já foi atendida pela Secretaria de Obras do 

município. 

Proposição nº017/2017 

O valor arrecadado, mensalmente, pela CIP, é utilizado para a realização 

de melhorias na rede de iluminação pública, porém, não é suficiente para cobrir os  
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gastos com a manutenção da iluminação pública no município. De oportuno, 

informamos que estão sendo feitas ações de melhoramento da iluminação pública 

em toda a cidade e, os pontos específicos citados pelo nobre vereador, tão logo 

estarão em pleno funcionamento. 

Proposição nº018/2017 

Informamos que já foram executadas melhorias na estrada de Torrinhas 

e a manutenção da iluminação pública daquela localidade está no cronograma da 

Secretaria de Obras. 

Proposição nº019/2017 

Solicitação encaminhada à Secretaria de Obras. 

Proposição nº020/2017 

Informamos que o número de funcionários ativos, no cargo de operário, 

no quadro de funcionários da prefeitura municipal de Pinheiro Machado é de 

56(cinquenta e seis), com um custo médio mensal de 150.000,00(cento e cinquenta 

mil Reais). 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Fabrício Alves da 

Costa: 

 Proposição nº020/2017 

 Informamos que em relação à manutenção da iluminação pública, estão 

sendo feitas ações em toda a cidade e, os pontos específicos citados pelo nobre 

vereador, tão logo estarão em pleno funcionamento. 

Proposição nº021/2017 

Informamos que em relação à manutenção da iluminação pública, estão 

sendo feitas ações em toda a cidade e, os pontos específicos citados pelo nobre 

vereador, tão logo estarão em pleno funcionamento. 

Proposição nº022/2017 

A Prefeitura Municipal já está em tratativas com o SEBRAE, para 

implantação do programa EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA, nas escolas da rede 

municipal de ensino. 
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 Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


