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Ofício n.º 187/2019 

 

 

Salvador, 06 de novembro de 2019. 

 

 

 

Ao Excelentíssimo Senhor 

ADELSON SOUSA DE OLIVEIRA 

Prefeito do Município de Iaçú 

 

Assunto: Solicitação de apoio da Secretaria Municipal de Saúde ao Mutirão de 

Curatela 

 

Senhor Prefeito,  

 

Com os meus cordiais cumprimentos, sirvo-me do presente 

expediente para, honrosamente, informar a V. Ex.ª sobre a realização do Mutirão de 

Curatela na Vara Plena da Comarca de Iaçú no dia 11 de novembro do ano corrente, 

conforme instituído pelo Decreto Judiciário nº 593, de 14 de outubro de 2019, que 

contará com a presença desta magistrada signatária e 03 (três) Juízes de Direito 

designados, e seus respectivos assessores, além de 03 (três) peritos para atuar no 

referido Mutirão. 

Considerando a relevância da ação promovida por esta Corte 

Estadual que tem por objetivo imprimir celeridade no julgamento dos feitos desta 

natureza, solicito os bons préstimos de V. Ex.ª no sentido de congregar esforços para 

disponibilização de serviço médico e de ambulância no dia e local do evento, 

salientando que haverá atendimento ao público, inclusive de pessoas que podem ter 

necessidades especiais, bem como o apoio desta Nobre Instituição para a divulgação 

junto à população da realização do aludido Mutirão. 

Ressalto que informações específicas e demais esclarecimentos que 

porventura sobrevenham sobre a realização do projeto poderão ser solicitadas junto à 

Diretora de Secretaria da Vara Plena da Comarca de Iaçú, Sra. Gessilene Araújo 

Sampaio Neves, nos telefones (75) 3325-2112 / 3113 / 2082 / 2221. 

Aproveito o ensejo para renovar os nossos votos de estima e 

distinta consideração. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

RITA RAMOS 

Juíza Assessora Especial da Presidência II 


