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Ofício nº 191/2018                                     Pinheiro Machado, 28 de novembro de 2018. 

 

                                        Senhor Prefeito: 

 

                                         Estamos encaminhando a Vossa Excelência a Proposições 

registradas em Sessão Ordinária realizada no dia 27 de novembro de 2018, aprovadas 

por unanimidade, as quais solicitamos, que na medida do possível, sejam atendidas:  

                                       

                                      Vereador Ronaldo Costa Madruga  

                                      Proposição nº 034/2018  

                                       Pedido de Informação: 1- Como será realizado o processo 

seletivo para contratação dos profissionais na área da saúde? 2- Será realizado por 

empresa, e qual o nome da mesma e como aconteceu ou acontecerá o certame? 3- Será 

realizado por servidores públicos em caso positivo, qual o nome dos mesmos? 4- Qual o 

método de avaliação, aplicação das provas e conteúdo que será aplicado no processo 

seletivo para funções da saúde? 5- Qual a previsão da realização do processo seletivo e 

canais de divulgação? 6- Será cobrado taxa de inscrição para os interessados no 

processo seletivo?  

                                     Proposição nº 035/2018  

                                      Pedido de Informação: 1- Qual o valor que o Município gasta 

com a contratação da empresa terceirizada para disponibilizar os serviços do SAMU e o 

valor pago por profissional a empresa? 2 – Qual o valor que o Município gasta com a 

contratação da empresa terceirizada para disponibilizar os serviços do EMAD e o valor 

pago por profissional a empresa? 3- Qual o valor que o Município gasta com a 

contratação da empresa terceirizada para disponibilizar os serviços dos ESFS, e o valor 

pago por profissional a empresa? 4- Qual o valor que o Município gasta com a 

contratação da empresa terceirizada para disponibilizar os serviços de recepcionista/ e 

ou atendente e o valor pago por profissional a empresa?  
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                                     Proposição nº 036/2018  

                                      Pedido de Informação: 1- Qual o motivo do site da Prefeitura 

Municipal do Município de Pinheiro Machado-RS, não constar informações sobre , 

despesas com pessoal, detalhada profissional por profissional com os respectivos 

vencimentos?   

                                       

                                     Vereador Fabricio Alves da Costa  

                                     Proposição nº 071/2018 

                                      Pedido de Providências: Solicito que o Executivo Municipal, 

estude a possibilidade de disponibilizar turmas no horário da tarde para crianças do 

berçário e maternal nas EMEIs.  

                                     Proposição nº 072/2018 

                                      Pedido de Informação: Solicito saber em que situação se 

encontra os recursos financeiros da emenda parlamentar nº 034287/2018, a qual o 

Município recebeu para pavimentação de ruas da Vila Umbú.  

                                     Proposição nº 073/2018 

                                      Pedido de Informação: Solicito saber para qual destino foi 

encaminhando os valores previstos no orçamento de 2018 que estão descritos como 

auxilio alimentação, e também solicito as cópias dos empenhos os quais foram pagos 

com estes recursos.  

 

                                    Vereador Renato Rodrigues  

                                    Proposição nº 042/2018 

                                     Pedido de Providências: Solicito o conserto de um bueiro na 

estrada em direção ao Passo Santa Fé.  

                                    Proposição nº 043/2018 

                                    Pedido de Providências: Solicito o conserto da estrada do 

Areal.  
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                                     Vereador Adão Martinho Pacheco dos Santos                   

                                     Proposição nº 021/2018 

                                      Pedido de Informação: Que seja informado o nome dos 

funcionário afastados de suas atividades (atestado) e suas respectivas Secretarias 

(local onde desempenham suas funções).  

                                     Proposição nº 022/2018 

                                      Pedido de Informação: Que informe sobre a real situação 

da emenda parlamentar no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) destinada para 

a compra de uma ambulância, feita pela Deputada Federal Yeda Crusius.  

                                                  

 

 

Atenciosamente, 

 

      
  
       
 
 
       Jaime Iran Fernandes Lucas                                  Mateus Oliveira Garcia 
Presidente da Câmara de Vereadores                   Secretário da Câmara de Vereadores                                                     
 

 

 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

José Antônio Duarte Rosa 

Prefeito Municipal 

Pinheiro Machado - RS 

 


