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                                                                Pinheiro Machado, 08 de Novembro de 2018. 
 
Oficio Nº106/GAB 
 
Ao Exmo Sr.   
JAIME IRAN FERNANDES LUCAS 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº 165/2018 
 
 
 Senhor Presidente: 
 
 

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

Proposições do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peters Calderipe: 

 

Proposição nº 056/2018 

1. Existem, atualmente, 16 (dezesseis) FG’s, abrangendo-se os Diretores das Escolas 

Municipais e Vice-Diretores; 

2. Com relação aos CC’s, são 23 (vinte e três) cargos ocupados; 

3. No que tange às terceirizadas, prestam serviços atualmente 04 (quatro) empresas, 

considerando as que envolvem prestação de serviços que disponibilizam pessoal para 

atendimento exclusivo à Prefeitura; 

4. Com relação a quantos funcionários, referente às terceirizadas, totalizam 66 funcionários; 

5. O total dos valores repassados às terceirizadas, incluídas as empresas da saúde, coleta 

de lixo e transporte escolar, remonta em, aproximadamente, R$255.866,36 (duzentos e 

cinquenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e seis reais com trinta e seis centavos) 

mensais;  

Com relação ao pagamento, o valor apenas é repassado, sendo a empresa terceirizada é 

responsável em realizar o pagamento dos funcionários. 

6. O pagamento de fornecedores é feito via transferência bancária ou diretamente na 

tesouraria, conforme legislação regente. 

7. Tem-se o total de 106 (cento e seis) professores auferindo rendimentos de acordo com o 

Piso Salarial; 

8. A informação precisa deverá ser obtida junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio 

Grande do Sul, junto ao Setor de Processamento de Precatórios. 

9. Na ativa, totalizam 421 funcionários; 

10. Com relação aos inativos, tem-se o total de 286 funcionários; 
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11. Segue documento em anexo, de modo a elucidar as informações requeridas. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Fabrício Alves da Costa: 

Proposição nº 061/2018 

Solicitação encaminhada para a secretaria de Obras, viação, transporte e Trânsito. 

 

Proposição nº 062/2018 

Solicitação encaminhada para a secretaria de Obras, viação, transporte e Trânsito. 

 

Proposição nº 063/2018 

Solicitação encaminhada para a secretaria de Obras, viação, transporte e Trânsito. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Gilson Rodrigues: 

Proposição nº 016/2018 

Fora arrecadado, no período de 01 de janeiro de 2017 até outubro de 2018, o valor de 

R$4.150,30 (quatro mil, cento e cinquenta reais e trinta centavos) referente à hora máquina, cujos valores 

referem-se ao pagamento diretamente na Secretaria da Fazenda deste Município. 

 Atinente ao pagamento direto nos postos, a informação deverá ser obtida junto aos Postos. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Adão Martinho: 

Proposição nº 018/2018 

Conforme amplamente divulgado nos jornais de circulação, o Engenheiro Municipal realizou 

laudo técnico, aportando conclusão de que a estrutura do Teatro não apresenta risco aos transeuntes e a 

população em geral. 

ANEXO: Laudo Técnico realizado pelo profissional regularmente habilitado, atuante na 

Municipalidade. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Mateus Garcia: 

Proposição nº 021/2018 

A sugestão apresentada será encaminhada para análise da Procuradoria Municipal. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Ronaldo Madruga: 

Proposição nº 032/2018 

Solicitação encaminhada para a secretaria de Obras, viação, transporte e Trânsito. 
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Proposição nº 033/2018 

Solicitação encaminhada à Procuradoria Municipal. 

 

    Atenciosamente, 
 
 
  
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


