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Ofício nº 0009/2022. 

 

Referente: Oficio Especial (PL 18/22  

Prezada Senhora: 

 

Em atenção ao Ofício Especial expedido por vossa senhoria 

solicitando esclarecimentos sobre a utilização dos recursos previstos no PL 18/22 venho a 

informar que: 

Para podermos fazer as pinturas e sinalizações de ruas em 

nosso município precisamos de disponibilidade de materiais para tal fim como tintas, solventes, 

placas de transito dentre outros materiais. 

Nosso estoque de tais materiais está muito baixo em razão 

de que a ultima licitação para aquisição de materiais para pintura e sinalização foi em 2019, 

realizado através do pregão numero 040/19, motivo pelo qual se fez necessária o pedido de 

abertura de um novo pregão eletrônico para que possamos ter condições de ter materiais em 

estoque para atender a demanda de novas sinalizações e pinturas bem como fazer a restauração 

das pinturas e substituições de placas existentes que ficam desgastadas pelo tempo. 

Cabe ainda ressaltar que no PPA realizado no ano de 2020 

este Departamento de Trânsito fez uma projeção de sinalizar 03 (três) bairros no ano de 

2022, porém nossas metas internas  já conta com uma projeção de sinalizar pelo menos 09 

bairros até o final de 2022  sendo certo que neste mês de março já foi realizada a sinalização 

de solo no bairro Santa Emilia e atualmente estamos fazendo a sinalização do bairro Santo 

Antonio. 
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Quanto ao cronograma de sinalização informo que temos 

em nosso departamento uma projeção de sinalização de ruas de bairros nos meses de março a 

novembro do corrente ano porém para que se concretize dependemos de material e de tempo 

seco visto que em períodos de chuva temos que suspender a realização da pintura de solo. 

Quanto a verba para compra de material permanente, nosso 

departamento tem feito um trabalho de valorização dos profissionais que aqui trabalham dando 

a eles ferramentas de trabalho que irão ajudar nos serviços de sinalização e pintura quanto ao 

atendimento ao publico externo (contribuinte) motivo pelo qual iremos fazer a aquisição de 01 

(uma) moto poda para cortar galhos que estejam tampando a visualização das placas de transito, 

02 mesas de escritório e 03 cadeiras sendo que uma mesa ficará a disposição dos funcionários 

deste departamento para uso de um computador que já esta a disposição dos mesmos seja para 

realizar uma simples pesquisa de holerith como a realização de um curso de capacitação e a 

aquisição de uma maquina de plastificar e um cortador guilhotina os quais serão utilizados para 

plastificar cartões de estacionamento de idosos e PNE que atualmente tem que pagar pelo 

serviço em empresas particulares.  

 Sem mais para o momento, agradecemos a  atenção 

dispensada e deixamos os nossos protestos de estima e consideração. 

Atenciosamente. 

 

 

 

PAULO CEZAR TELLES 

Diretor do  Departamento  Municipal de Trânsito 

 

 

 
Digníssima Senhora 

DALVA SIQUEIRA 

Vereadora  
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