
PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIM 
'TERRA DO ARTESANATO" 

Memorando 019/2020 

Potim, 24 de março de 2020. 

A Sua Excelência, 

Erica Soler Santos de Oliveira, 

Prefeita Municipal. 

Assunto: resposta ao requerimento n° 019/2020. 

Excelentíssima Prefeita, 

A Secretária de Administração vem a presença de Vossa Excelência 

encaminharas seguintes informações carca do serviço que foi realizado na Rua Antônio 

de Oliveira Portes. 

Como foi mencionado pelo Nobre Vereador no requerimento, a rua 

mencionada acima encontrava-se em péssimas condições e praticamente intransitável, 

sendo certo que existiam várias reclamações sobre o asfalto daquele local. 

Dessa forma, tendo em vista que já estava prevista a realização de 

recapeamento na Rua Adriano Galvão de Castro e que houve sobra de material, foi 

realizado sem custo para a Prefeitura Municipal de Potim, o serviço "Paleativo" na 

conhecida "Rua do asfalto". 

Infere-se, portanto, que em sendo os serviços realizadas de forma 

gratuita para a Prefeitura Municipal, restam prejudicadas as perguntas 2, 3 e 4 do 

requerimento. 

Quanto a pergunta número 5, cabe esclarecer que mesmo estando 

programada a recuperação e readequação da Rua Antônio de Oliveira Portes, caberia a 

critério tão-somente da Administração, realizar, mesmo que de forma onerosa, o serviço, 
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tendo em vista que era notório, e reconhecido pelo Vereador, que a rua estava com 

grandes buracos, em péssimas condições e intransitável. Não poderia a Administração 

se omitir diante dessa situação, apenas porque o serviço de readequação estava previsto 

e planejado, contudo ainda levaria algum tempo para ser realizado. 

A administração, atenta e eficiente, cumpriu o princípio esculpido no 

caput do artigo 37 da Constituição da República, e maximizou os serviços realizados, 

despendendo o mínimo de recursos financeiros. 

Ainda, cumpre esclarecer que o projeto de pavimentação não contempla 

a substituição das galerias e rede de esgoto, uma vez que serão realizadas pela própria 

administração. 

A pavimentação colocada na via será em bloquetes sextavados da 

espessura indicada pelas normas técnicas elaboradas por pessoas habilitadas para 

tanto. Elucida-se que o projeto foi realizado por dois engenheiros civis formados e 

habilitados no CREA. 

Estima-se que a obra comece até a segunda quinzena de abril e seja 

finalizada em até 4 meses. 

A disposição para outras informações, aproveitando a oportunidade para 

renovar nossos protestos de estima e elevada consideração. 

Respeitosamente, 

Rap as IMi~rblirie Peso Abrantes 

Secretária de Administração. 
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Potim, 02 de abril de 2020. 

Ref.: Requerimento n° 019/2020 

Autoria: Vereador João Luís Santos de Moura 

Senhor Presidente, 

Em resposta ao Requerimento supra, encaminho o Memorando n° 

019/2020, expedido por nossa Secretaria de Administração, com as informações 

requeridas. 

Cordialmente, 

ERICA SOLER SANTOS DE OLIVEIRA 
Prefeita Municipal 

Excelentíssimo Senhor 

Vereador Rogério Paschoal da Silva 

DD. Presidente da Câmara Municipal de Potim — SP 
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