
 
 

RELATÓRIO DE PEDIDOS DE INFORMAÇÃO RECEBIDOS EM 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo das solicitações respondidas pelo SIC da Prefeitura Municipal de Passira/PE 
 

 

 

Tipo Eletrônico Presencial 

Pedidos prontamente atendidos 06 - 

Pedidos não respondidos (com motivação) 05 - 

Pedidos pendentes de resposta 05 - 

Pedidos Totais 16 - 

Solicitação Solicitante Resposta 
gostaria de saber se a biblioteca municipal deste 

município está funcionando e um e-mail para que 

possamos enviar correspondência sobre kits de 

livros que estamos doando. 

atenciosamente 

SBPMPE 

Informamos que a Biblioteca Pública Municipal João 

XXIII encontra-se funcionamento normalmente de 

segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, no prédio da 

Secretaria Municipal de Educação.Email para 

contato: s.de.educacao@bol.com.br 

Gostaria de saber quantos médicos do Programa 

Mais Médicos estão trabalhando atualmente nas 

unidades de atenção básica à saúde do município. 

 

Cristina 

Informamos que no momento o Município de Passira 

conta com 4 médicos do Programa Mais Médicos, 

trabalhando no município. 

Quais são os programas voltados para os idosos 

que o município dispõe no momento? 
 Fulvio 

Programa da Terceira Idade desenvolvido pela Secretaria 
de Assistência Social. São realizadas atividades como 

hidroginástica, oficinas de pintura, palestras 

motivacionais e incentivo para a participação deles nos 

eventos do município. 

Número de escolas no município 

 Marian 

Escolas são 27 contando com os Grupos Escolares 

Escolas de ensino fundamental até o nono ano: 

Varjadas, Bengalas, Tamanduá e Maurina. 

Queria saber o local (endereço) para 

cadastramento no Bolsa Família no município, bem 

como o seu horário de funcionamento. 

 

Lorena 

Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua Severino 

Ferreira,  centro de Passira. Horário de atendimento: 
segunda à sexta 8h às 13h e 14h às 16h 

Preciso da relação atualizada contendo endereço e 

horário de funcionamento das unidades básicas de 

saúde no município.  

Thaís 

Endereço: Sítio olho d'água de Figueiras, Sítio Poço do 

Pau, Sítio Candeais, Sítio Varjadas, Bengalas, Alto da 

Esperança, Alto Santa Inês, Alto São José, Alto São 

Lourenço, Sítio Apara, Sítio Pedra Tapada.  Cutias tem 

um posto de apoio. 

Horário de atendimento das 8h às 17h de segunda a 
sexta. Aberto aos sábados em campanhas de vacinação 

https://webmail-seguro.com.br/portalpassira.com.br/#NOP

