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                                                               Pinheiro Machado, 08 de Junho de 2017. 
 

 
Oficio Nº48/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº83/2017, protocolado sob nº00549, em 26/04/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 

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

relação às proposições do Ilustríssimo vereador Sidinei Peters Calderipe: 

Proposição nº031/2017: 

Informamos que a manutenção da estrada do Passo do comércio está no 

cronograma da Secretaria de Obras. 

Proposição nº032/2017: 

No referido ponto a Secretaria de Obras realizou manutenção. 

Proposições nº033/2017, nº034/2017, nº035/2017: 

Respondidas através do ofício 047/2017, encaminhado a esta casa. 

Proposição nº036/2017: 

Encaminhado à Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Trânsito para 

que sejam tomadas as devidas providências. 

Proposição nº037/2017: 

Informamos que a Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Trânsito 

efetuou reparos no local. 

Proposição nº038/2017: 

Encaminhado à Secretaria de Obras, Viação, Transporte e Trânsito para 

que sejam tomadas as devidas providências. 

 
Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Mateus Oliveira 

Garcia: 
Proposição nº015/2017:  

Solicitação encaminhada à Secretaria de Obras. 
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(Continuação Ofício nº048/2017) 
 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Adão Martinho Pacheco dos 

Santos: 

Proposição nº011/2017 

Informamos que o SIMPIM procurou o executivo municipal no início de 

abril do corrente ano o executivo municipal para solicitar o aumento do valor das 

diárias tipo “A”(chamadas popularmente de diária de campo), Classe 2(quando o 

deslocamento implicar em pernoite), para os funcionários municipais. Feito o estudo 

de viabilidade, através do Decreto n°559/2017, foi modificado para R$40,00(quarenta 

Reais) o valor da diária de campo.  

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Wilson da rosa 

Lucas: 

Proposição nº019/2017 

Solicitação encaminhada à Secretaria de Obras, Viação e Transporte. 

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. 

 

Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Gilson Rodrigues: 

Proposições nº020/2017, nº021/2017, nº022/2017, nº023/2017, 

nº024/2017 e nº025/2017: 

Solicitações encaminhadas à Secretaria de Obras, Viação, Transporte e 

Trânsito, para devidas providências.  

Proposição nº026/2017 

Informamos que já foram efetuados vários serviços de manutenção nas 

ruas e avenidas do município. Destacamos também que as condições climáticas  tem 

dificultado a execução de serviços pela Secretaria de Obras, Viação, Transporte e 

Trânsito. 

Proposição nº027/2017 

Informamos que todos os veículos da frota escolar receberam 

manutenção antes do início do ano letivo e também passaram por inspeção do CAT- 
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(Continuação Ofício nº048/2017) 
 

RS Centro de Apoio Técnico em Inspeções Veiculares do RS Ltda., tendo obtido 

parecer favorável para as condições previstas de utilização. Os documentos 

comprobatórios estão em anexo. 

Proposição nº028/2017 

O poder executivo providenciará novo concurso para provimento das vagas 

existentes na função de Agente Comunitário de Saúde. 

 
Proposição nº029/2017 

Informamos que estamos estudando a viabilidade, porém, precisamos de 

dados mais precisos como: 1 - quantas pessoas necessitam de atendimento de 

fonoaudiólogo nos locais em questão?, 2- Qual idade destas?, 3- Quantas dessas 

pessoas tem o encaminhamento pelo médico do ESF São João Batista?. 

Destacamos ainda que o Filho do Sr. Sérgio Barros, Ezequiel, já teve seu tratamento 

iniciado na cidade de Pedras Altas, Com a fonoaudióloga que atende naquele 

município, com a qual temos convênio. Os demais casos devem procurar a ESF São 

João Batista para que sejam feitos os procedimentos padrões. Quanto ao tutor, 

solicitamos informações mais precisas para que possamos analisar a viabilidade.  

Proposição nº030/2017 

O programa foi ainda não está disponibilizado aos produtores pelo motivo 

de haver um débito do executivo municipal junto ao NÚCLEO DO TROCA-TROCA 

SEMENTES – DAFA/SDR, Departamento de Agricultura Familiar e Agroindústria, 

ligado à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo do Estado do 

RS, desde o ano 2014 – Safrinha 2014/2015. Estamos trabalhando para reativar o 

Programa. 

Proposição nº031/2017 

Por tratar-se de um pedido de informação, não será possível responder, 

pois não identificamos qual a informação o nobre vereador necessita. Solicitamos 

que seja mais específico. 

Proposição nº032/2017 

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. 
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(Continuação Ofício nº048/2017) 
 

 As condições climáticas estão dificultando a execução destes serviços, pois trata-se 

de manutenção em “linha viva” de energia elétrica, o que depende de condições de 

tempo seco para não colocar em risco a saúde e a vida do profissional. 

Proposição nº033/2017 

Até a presente data já foram feitas duas recargas, referentes aos meses 

de Novembro e Dezembro de 2016. Ressaltamos que em janeiro de 2017, chegou ao 

nosso conhecimento que existiam dívidas, no período 2015/2016, do município com 

o Banrisul no valor total de R$ 366.053,65(trezentos e sessenta e seis mil cinquenta 

e três Reais e sessenta e cinco centavos), sendo R$ 184.927,22(cento e oitenta e 

quatro mil novecentos e vinte e sete Reais e vinte e dois centavos) referente ao 

cartão alimentação e R$ 181.126,43(cento e oitenta e um mil cento e vinte seis e 

quarenta e três centavos) referente ao cartão combustível. Já foram pagos 

R$192.986,14(cento e noventa e dois mil novecentos e oitenta e seis Reais e catorze 

centavos) do total da dívida. 

 
 

 
 
 
 
 Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


