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Ofício n.º 035/2021 

Referência: Protocolo 20210317200945 

. 

Sala da Presidência “Sídney Fraguas”, 26 de março de 2021. 

Palácio Ângelo Berchieri. 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal 

 

  Ao tempo em que renovo os protestos de elevada estima e de distinta 

consideração, sirvo-me do presente para, em decorrência de crítica apresentada pela 

Munícipe Rosangela Zacarias Machado (Protocolo anexo), solicitar de Vossa 

Excelência que determine junto ao órgão correspondente o fornecimento de 

elementos necessários à tramitação do pedido perante esta Câmara Municipal. 

 

   Nesse sentido, o protocolo supramencionado veicula críticas e 

observações a respeito da atuação do Poder Executivo, especialmente em relação à 

edição do Decreto nº 7.350, de 16 de março de 2021, e à gestão de questões 

relacionadas à pandemia da Covid-19. 

 

   Portanto, a análise e o retorno à Munícipe dependem de dados e 

elementos técnicos que apenas a Administração Direta detém, tendo em vista que o 

Poder Executivo é o detentor das atribuições de adoção das políticas públicas. 

 

   Assim, com o devido respeito à separação dos Poderes e 

salvaguardando a harmonia institucional, torna-se indispensável a apresentação do 

presente pedido a Vossa Excelência, aguardando que o órgão competente se 

manifeste sobre os pontos abordados pela Munícipe, pois somente dessa forma a 

Câmara Municipal poderá oferecer a respectiva resposta. 
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   Por fim, registro que este Poder Legislativo, por meio de sua Ouvidoria, 

possui o prazo até 07/04/2021 para a conclusão do trâmite. 

 

  Sem mais para o momento, reitero os protestos de estima e de distinta 

consideração. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

 

RENATA APARECIDA RONCAGLIO ASSIRATI 

Presidente da Câmara Municipal de Jaboticabal 
 

 

 

 

 

Ao 
Excelentíssimo Senhor 
EMERSON RODRIGO CAMARGO  
Prefeito do Município de Jaboticabal/SP 
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