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Serrania, 26 de outubro de 2017.

Ofício Nº 94/2017

Assunto: Solicitação Faz

Senhor Prefeito,

Com cordial visita, estamos dirigindo a vossa presença para expor-lhe o
seguinte:

Em sessão do dia 25 de setembro próximo passado por deliberação do
plenário, ficou determinado a solicitação do Sr. João Batista de Siqueira para comparecer
a esta Casa de Leis para explanar sobre a limpeza pública da cidade,  comandada por
ele, conforme ofício de nº71/17, em anexo.

O mesmo não compareceu e tão pouco informou sobre a sua possível
vinda. Através do ofício de nº 76/17, o Sr. João Batista foi convocado a comparecer
novamente. Não compareceu e não se manifestou. Pelo fato de não ter atendido as
solicitações desta Casa; através do ofício de nº84/17, em anexo, concedemos-lhe o prazo
de 10 (dez) dias para manifestar a sua ausência. Recebemos sua resposta da seguinte
forma:

Item I - Ele alega prestar serviços ao município ..... Mas quem é o órgão
encarregado de fiscalizar o município é o Legislativo. Apenas estamos cumprindo com o
nosso dever, e com embasamento Legal.

Item II - Ele alega que recebeu um documento, no caso o ofício, solicitando
informação, onde afirma não possuir estudos e conhecimento para respondê-lo, muito
nos admira, e que seria motivo de explicações como não possuir conhecimentos e ser
aprovado em concurso público em 1º lugar para ocupar o seu cargo?

Item III - Se ele teve compromissos inadiáveis era só manifestar que seria
transferido para outra data oportuna.

Ele só coloca a disposição em horário de trabalho, então seria o caso de
convocar uma reunião extraordinária só para ouvi-lo. Alega ainda, que só viria com
autorização de seus superiores.

Diante do exposto, solicitamos informar a esta Casa, a atual situação
funcional deste servidor e a quem está subordinado e o embasamento legal para
descumprir solicitação desta Casa?

Contando com a costumeira atenção, desde já, antecipamos
agradecimentos.
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Atenciosamente,

Rodrigo Gonçalves Faria Dias
Presidente da Câmara

Exmo. Sr.
Luiz Gonzaga Ribeiro Neto
DD. Prefeito Municipal
Serrania-MG


