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Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita informações relevantes aos autos do PL 100/18

Ao
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Carazinho 
Excelentíssimo Senhor Vereador Daniel Weber

Senhor Presidente,

Venho, por meio deste, solicitar que encaminhe ao Poder Executivo Municipal ofício requerendo a 
apresentação das seguintes informações relevantes aos autos do Projeto de Lei n° 100/18, que 
extingue vagas de cargos do Quadro de Pessoal Efetivo do Município:

1. Em relação à servidora Sandra Regina Loss Carneiro, falecida em 30/10/2018, que ensejou a 
vacância do cargo de Agente de Serviços Comunitários, indique:
a) onde estava lotada;
b) de forma completa e discriminada, que atividades estavam sob sua responsabilidade;
c) quem está exercendo essas atividades em seu lugar.

2. Em relação ao servidor Renato dos Santos Pereira, aposentado em 17/09/2018, que ensejou a 
vacância do cargo de Motorista, indique:
a) onde estava lotado;
b) de forma completa e discriminada, que atividades estavam sob sua responsabilidade;
c) quem está exercendo essas atividades em seu lugar.

Sendo o que havia para tratar e requerer, renovo votos de elevada estima e consideração.
Sala Antônio Libório Servian, em 17/01/2019.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretória de Expediente
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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
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Resit
Ass.^Senhor Presidente:

Ao tempo em que lhe cumprimentamos, reportamo-nos ao ofício 

supracitado para encaminhar cópia de expediente recebido do Departamento de 

Pessoal do Município, contendo a resposta dos questionamentos efetuados acerca 

do Projeto de Lei n° 100/18, que Extingue vagas de cargos do Quadro de Pessoal 

Efetivo do Município.

Atenciosamente,

Milton itz
/ Prefeiti

DDV

/
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Carazinho. 25 de janeiro de 2019.

À Secretaria Municipal da Administração e Gestão 

Ref.: OP 009/2019 - Câmara Municipal de Vereadores

Prezada Secretária,

Em atendimento a solicitação do Sr. Daniel Weber, Presidente da Câmara 

Municipal de Vereadores, enviada através da OP 009/2019, vimos através do presente 

informar sobre o que foi requisitado, na mesma ordem dos quesitos apresentados, 

conforme abaixo relacionamos:

- Item 1 - Resposta;

a) Informamos que a servidora, Sra. Sandra Regina Loss Carneiro, 

falecida em 30/10/2018. estava lotada, quando em atividade, junto ao CRAS - Ouro 

Preto, mas estava cedida temporariamente a Secretaria Municipal da Saúde onde atuava 

junto ao CAPS.

b) Junto ao CRAS - Ouro Preto a servidora exercia atividades de 

atendimento de pessoas carentes, realizava levantamentos e estudos na área de serviço 

social e desempenhava trabalhos burocráticos relacionados. Sua cedência temporária a 

Secretaria Municipal de Saúde ocorreu pela necessidade momentânea de identificação e 

cadastramento de pacientes em situação de risco social, o que já havia sido concluído, 

uma vez que a servidora já estava autorizada a voltar a sua lotação normal.

c) Atualmente, pelo que nos foi informado, as atividades que eram 

exercidas pela Sra. Sandra junto ao CRAS - Ouro Preto, foram assumidas pela equipe 

do órgão, não ficando a cargo de apenas um servidor específico.

- Item 2 - Resposta:

a) Informamos que o servidor, Sr. Renato dos Santos Pereira, estava

;colar da Secretarialotado, quando em atividade, junto ao Setor de Transporte 

Municipal da Educação.
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b) Junto ao Setor de Transporte Escolar da SMEC o Sr. Renato exercias 

as atribuições normais do cargo de Motorista, exclusivo na direção dos veículos 

utilizados ao transporte escolar.

c) Atualmente, pela informação que temos, é de que as atividades que 

eram exercidas pelo servidor, Sr. Renato, foram distribuídas aos demais membros do 

Setor de Transporte Escolar.

Sendo o que se apresenta para o momento, enviamos cordiais saudações.

Luiz Barbos
rtomento Pessoa! 

/ Matnçula 5395 
refeitura de Carazínho/RS

}/


