Prefeitura MunicipaJ de São J osé do Egito
São José do Egito. 4 de janeiro de 200 I

Ofício n° 01 0/01-CP
Excelentissimo Senhor:
Ao ensejo de cumprimemarmos Vossa Excelência.
temos a honra de comunicar nossa posse no Poder
E>..ecutivo Municipal no próximo passado dia 1° de
Janeiro do corrente.
Todavia. lastimavelmente. encontramos na
máquina municipal um caos total. não só quanto à não
oferta dos serviços públicos essenciais. tais como,
coleta de lixo. disponibilidade de condições minirnas
de locomoção c atendimento no sistema de saúde. mas
também e principalmente. não encontmmos nenhuma
documentação pertinente à gestão a quem sucedemos,
bem como. até mesmo das gestões anteriores a esta.
Ante a constatação do descalabro administrativo
encontrado. em continuidade ao Decreto Executivo n°
1/200 I. de I0 de janeiro de 200 I (cópia anexa). criamos
uma Comissão Especial de Sindicância. com o objetivo
prirnordia I de acharmos os executores dos faros
delituosos e suas conseqüen tes punições.tentando.
também. conseguirmos a máxima possível restauração
desses dados essenciais.
Como é do conhecimento dessa Egrécia Corte. a
normatividade disposta pela Lei complementar n° I O11
00 obriga-nos à utilização compulsória dos dados
econômicos e finan ceiros dos desempenhos das
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Receitas c da~:; Despesas dos exercícios de I998 a 2000.
fato que nos encontramos impedido tlc cumprir. ante o
surrupio dos referido-;. tanto que estamos decretando
um estado de urgência calamitosa.
Em razão do que. solicitamos encarecidamente a
Vossa excelência nos dê a mercê de enviar-nos uma
Auditoria l·speciali7ada. não só para nos orientar na
solução desta problemática criada pelos atos criminosos
praticados. mas também. para que. via da
documentação fornecida pela admmistração passada.
possamos. possivelment e. adquirir a lg uns dados
essenciais ao nosso trahalho.
Certos do vosso presto atendimento e sem mais para
o momento. apresentamos nosso-; protestos de elevado
respeito e cons1deraçào. pelo que no<; subscrc\·cmos.
Atenciosamente
Paulo Vieira Jucá
Prefeito Municipal
Ao
l;xmo. Sr.
Conse lheiro presidente
TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTADO DE
PERNAMBIUCO
Em mãos

