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                                                                Pinheiro Machado, 15 de fevereiro de 2019. 
 
Oficio Nº 015/GAB 
 
Ao Exmo Sr.   
MATEUS OLIVEIRA GARCIA 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Nesta. 
 
Assunto: Ofício nº 011/2019  
 
 
 Senhor Presidente: 
 
 

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

às Proposições do Ilustríssimo Vereador Sidinei Peterson Calderipe: 

 

Proposição nº 006/2018 

No momento, não. Não. 

Proposição nº 007/2019 

As informações solicitadas encontram-se no Portal da Transparência. Basta acessar 

o link: http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/gestao_pessoal/. 

 

Proposição nº 008/2019 

Com relação à elaboração do Projeto de Calçamento da Vila Umbus, encontra-se na 

fase final de elaboração, sendo que, atualmente, a finalização da parte gráfica está sendo 

executada e será apresentado à Caixa Econômica Federal entre os dias 13.02.2018 e 

14.02.2018. 

 

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

 

 Proposição nº 005/2019 

O Executivo entende não haver vantagem em criar a referida Legislação, visto que o 

destino final da madeira que hoje é transportada, não é dentro do nosso Município. Sendo assim, 

o imposto que incide sobre este transporte, é o ICMS, de competência Estadual. 
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O Executivo é parceiro no sentido de viabilizar a instalação destas empresas no 

Município, porém, a redução da alíquota do ISS sobre este serviço, não é vantajosa às empresas 

que realizam o serviço de transporte em nosso Município. 

Segue conteúdo esclarecedor acerca do tema, em anexo. 

 

 Proposição nº 006/2019 

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

 

 Proposição nº 007/2019 

Com relação ao aumento do número de atendimentos médicos na UBS Zona Sul, 

informa-se que a Secretaria da Saúde trabalha de acordo com as necessidades e buscará 

trabalhar de modo a preencher eventuais lacunas existentes. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Jaime Fernandes Lucas: 

 Proposição nº 002/2019 

O Executivo solicitará à CEEE, via ofício, para que proceda a retirada do rabicho. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Adão Martinho Pacheco dos 

Santos: 

 Proposição nº 003/2019 

O Hospital está realizando o que preconiza as cláusulas contratuais vigentes. Com 

relação ao transporte de pacientes, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Saúde, 

executa estritamente o previsto na Resolução nº 005/2018 – CIB/RS. 

 

 
Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Ronaldo Costa Madruga: 

 Proposição nº 005/2019 

Não fora nomeada uma vez que o ato de nomeação é ato privativo do Chefe do 

Poder Executivo, conforme entendimento pacificado e confirmado nos autos da ADIN nº 

70080058902.  Ainda, reforça-se que o nobre vereador fora informado, pessoalmente, acerca dos 

motivos. 
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Proposição nº 006/2019 

Estima-se que provavelmente será providenciado no corrente ano. 

 

Proposição nº 007/2019 

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

 

Proposição nº 009/2019 

Conforme informação do Secretário da Saúde, os atendimentos da UBS Torrinhas 

não apresentam nenhuma tratativa com relação à diminuição dos atendimentos. 

 

Proposição nº 010/2019 

Será realizada conforme Edital 001/SMA/2019. Segue link para conferência: 

http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/editais-2019/ 

 

Proposição nº 011/2019 

Os trabalhos estão sendo executados e a previsão é de que todas as estradas em 

que há transporte escolar recebam manutenção antes do início do ano letivo. 

 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Mateus Oliveira Garcia: 

 Proposição nº 002/2019 

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

 
 

Em relação às Proposições do Ilustríssimo Vereador Gilson Alves Rodrigues: 

 Proposição nº 001/2019 

Estima-se que o valor economizado em decorrência do fechamento da Escola Passo 

do Machado, perfaz o montante superior a R$300.000,00 (trezentos mil reais). Os documentos 

encontram-se nos autos da Ação Popular nº 117/ 1.18.0000151-6, cujo processo é público e pode 

ser analisado pelo edil, assim como todos da população. 

 Proposição nº 002/2019 

Solicitação encaminhada para a secretaria de Obras, viação, transporte e Trânsito. 
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Proposição nº 003/2019 

A informação de quantos CC’s e respectivos salários encontra-se disponível no link: 

http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/gestao_pessoal/. 

 

Com relação aos servidores que possuem FG’s, perfazem o total de 07 (sete), 

conforme lista abaixo:  

Alexandre dos Santos Madruga  

Leonardo Nunes Morais  

Marilei Barres Valerio  

Maurício Novack Maidana  

Paulo César Oliveira Fagundes  

Paulo Roberto Freitas  

Roni Almeida Dutra  

O valor dos FG’s encontra-se no portal da transparência, bastando acessar:  

http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/gestao_pessoal/. 

 

Com relação aos estagiários, perfazem o total de 03 (três) contratos ativos. O total 

com o pagamento é de R$1.680,00 (mil seiscentos e oitenta reais), conforme documento em 

anexo oriundo do CIEE. 

Com relação a contrato emergencial, encontra-se vigente a contratação do 

engenheiro civil Bernardo Borges, cujo salário pode ser conferido no link:  

http://www.pinheiromachado.rs.gov.br/gestao_pessoal/. 

 
 
    Atenciosamente, 

 
  
       José Antonio Duarte Rosa 
                        Prefeito Municipal 


