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                                                               Pinheiro Machado, 09 de Junho de 2017. 
 

 
Oficio Nº50/GAB 
 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº91/2017, protocolado sob nº00605, em 01/05/2017. 
 
 
 Senhor Presidente: 
 

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

relação às proposições do Ilustríssimo vereador Fabrício Alves da Costa: 

Proposição nº027/2017: 

Informamos que as proposições citadas já foram respondidas. 

Proposição nº028/2017: 

No referido local a Secretaria de Obras realizou manutenção. 

Proposição nº029/2017: 

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. 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 nº030/2017: 

Solicitação encaminhada à Secretaria de Obras, Viação, Transporte e 

Trânsito. 

 
Em relação à Proposição do Ilustríssimo Vereador Gilson Alves 

Rodrigues: 
Proposição nº035/2017:  

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. As condições climáticas estão 

dificultando a execução destes serviços, pois trata-se de manutenção em “linha viva”  
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(Continuação Ofício nº050/2017) 
 

de energia elétrica, o que depende de condições de tempo seco para não colocar em 

risco a saúde e a vida do profissional. 

. 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Renato Rodrigues: 

Proposição nº016/2017 

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. 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 nº017/2017 

Em breve serviço será reestabelecido. A Prefeitura Municipal através da 

Secretaria Municipal da Saúde não está medindo esforços para sanar esta demanda 

tão importante do nosso município. 

Proposição nº018/2017 

Solicitação encaminhada à Secretaria de Obras, Viação, Transporte e 

Trânsito. 

Proposição nº019/2017 

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

efetuou o patrolamento em várias ruas da sede do município, tendo como prioridade 

as de maior fluxo de veículos e as que estavam em piores condições. Salientamos 

que as condições climáticas estão dificultando a execução destes serviços e é 

intenção do executivo municipal manter as ruas em boas condições.  

  
 
 
Atenciosamente, 
  
 
       
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


