Requerimentos

Solicita Tramitação em Regime Extraordinário aos Projetos de Lei
0090-2017 nºs 041, 045, 047, 048 e 049/17 e Projetos de Resolução nº 011 e APROVADO
012/17.
0080-2017

Oficiar Prefeita para autorizar comparecimento da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura, Esporte, Turismo e Lazer.

APROVADO

*Oficiar Prefeita para autorizar comparecimento da Secretaria
0077-2017 Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento e Serviço
Social.

APROVADO

0076-2017

Oficiar VIVO para melhoria de sinal de telefonia celular para o
Bairro do Barreiro e demais bairros da zona rural.

APROVADO

0071-2017

*Prefeita encaminhar cópia dos processos de licitação realizados
pela Prefeitura Municipal até a presente data.

APROVADO

0070-2017

*Oficiar Secretaria Municipal de Saúde solicitando providências
para reforma do Posto de Saúde do Bairro do Barreiro.

APROVADO

Oficiar José Alexandre - Gerente da JODI solicitando para que seja
0068-2017 enviada ao Legislativo os horários e itinerarios praticados
atualmente pela empresa no município de Nova Campina.

APROVADO

Oficiar Prefeita para que sejam encaminhadas, no prazo
0058-2017 regimental, respostas dos requerimentos relacionados nesta
propositura.

APROVADO

*Prefeita encaminhar relação de contratos de imóveis alugados
0057-2017 pela Prefeitura Municipal no atual exercício e cópia de contratos
firmados e/ou encerrados no exercício de 2016.

APROVADO

0055-2017

*Oficiar Prefeita para encaminhar ao Legislativo cronograma de
serviços da Motoniveladora (Patrol).

APROVADO

0054-2017

Oficiar SABESP solicitando informações sobre prazo e cronograma
APROVADO
de serviços a serem realizados no Bairro do Barreiro.

*Oficiar Prefeita para informar motivos de ainda não ter
0051-2017 respondido o requerimento nº 015/17, que versa sobre relação de APROVADO
servidores que recebem com recursos do Fundeb.
Oficiar Sabesp solicitando informações sobre providências para
0050-2017 tapar buracos que ficaram abertos nas vias públicas do Bairro do
Barreiro.

APROVADO

*Oficiar Secretaria da Educação solicitando informações sobre
0049-2017 quais os projetos que foram desenvolvidos na área da Cultura e
Turismo nesses primeiros meses da Administração Municipal.

APROVADO

*Oficiar Secretaria da Educação solicitando informações sobre
0048-2017 possibilidades de entrega da Medalha Carlos Drumond de
Andrade aos alunos destaques do ano de 2016.

APROVADO

0046-2017

Solicita tramitação em Regime Extraordinário aos Projetos de Lei
nºs 019, 020, 021, 022 e 023/17.
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Solicita Tramitação em Regime Extraordinário aos Projetos de Lei
0090-2017 nºs 041, 045, 047, 048 e 049/17 e Projetos de Resolução nº 011 e APROVADO
012/17.
0045-2017

*Prefeita informar sobre pedidos descritos no documento "P.I.
Barreiro" encaminhado através do oficio 071/17.

APROVADO

0042-2017

*Prefeita informar que providências estão sendo tomadas quanto
ao cumprimento da Lei nº 872, de 09 de dezembro de 2014.

APROVADO

*Prefeita adotar providências junto a Secretaria competente para
0041-2017 cumprimento do disposto no inciso III, da Lei 886, de 08 de abril
de 2015.

APROVADO

0038-2017

*Prefeita informar porque ônibus não está indo buscar alunos do
Projeto Guri residentes na zona rural.

APROVADO

*Oficiar Prefeita para instalação de aproximadamente 600 mts de
0028-2017 encanamentos para distribuição de água para as residências do
APROVADO
Barreiro, próximo a Escola.
0026-2017

Congratulações Igreja Presbiteriana do Brasil do Bairro do
Barreiro 60 anos.

APROVADO

*Oficiar Secretário Municipal da Saúde e Secretário Municipal de
Finanças para compareceram a Câmara para tratar de assunto
0017-2017
APROVADO
referente liberação e fiscalização de alvarás de funcionamento de
bares e ação da vigilância sanitária nesses locais.
*Prefeita determinar departamento competente para notificar
0016-2017 proprietários sobre limpeza de terrenos baldios, cumprimento da
Lei nº 782, de 09 de dezembro de 2014.
0015-2017

*Prefeita encaminhar relação de servidores que recebem pelo
FUNDEB.

*Oficiar Prefeita para solicitar informações técnicas/parecer da
Secretaria Municipal de Administração e Finanças quanto ao
comportamento contábil e financeiro diante da nova conjuntura
0010-2017 de quadro de pessoal apresentada pelo portal transparência,
informando e demonstrando tecnicamente por meio de relatório,
qual o motivo de que não haverá possibilidades de reajuste, vale
alimentação e cesta básica aos servidores.

APROVADO

APROVADO

APROVADO

Oficiar Prefeita solicitando informações quanto ao posicionamento
0009-2017 da Administração referente à Cesta Básica, Vale Alimentação e ao APROVADO
reajuste, repasse inflacionário ao salário dos servidores.
0008-2017

*Prefeita criar uma comissão, incluindo servidores técnicos, para
revisão da Lei Tributária do município.
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