Indicações

0125-2017

Secretaria Municpal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente para
que proceda com a operação tapa buracos na Vila Trancho.

0124-2017

Oficiar Prefeita para a realização de obras de recapeamento
asfáltico nas ruas do Bairro Tijuca e Rua João Cavalheiro.

Oficiar Secretaria de Obras por meio do Departamento de Esporte
0111-2017 proceder com a instalação do Centro de Desportivo na cidade de
Nova Campina.
Oficiar Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte,
Turismo e Lazer, por meio da Coordenadoria de Esportes,
proceder com a organização da Primeira Corrida da família em
Nova Campina, podendo se dar a competição nas categorias:
0107-2017
Infantil, Infanto Juvenil, Jovem, Adulto e Terceira Idade.proceder
com a organização da Primeira Corrida da família em Nova
Campina, podendo se dar a competição nas categorias: Infantil,
Infanto Juvenil, Jovem, Adulto e Terceira Idade.
Indico a Secretaria de Obras por meio do Departamento de
Agricultura proceder com estudo e viabilização para instalação de
0097-2017
feira livre com produtores rurais do município na cidade de Nova
Campina.
0090-2017

Prefeita autorizar a realização de obras de lajotamento a Rua
Célio Tadeu do Amaral, na Vila Pinheirinho.

APROVADO

APROVADO

Secretaria de Educação, Cultura e Turismo desenvolva em
parceria com as Escolas Municipais e Estaduais, Associações de
0080-2017
Bairro e Comunidade Civil organizada estratégia para elaboração
do Hino Oficial do Município de Nova Campina.

APROVADO

Prefeita determinar à Secretaria de Assistência Social realizar a
tualização do cadastro dos munícipes com residência inadequada
0076-2017 ou sem residência própria com os devidos estudos sociais para
elaboração de lista hierarquizada das famílias com mais
necessidades.

APROVADO

*Oficiar a Secretaria Municipal de Educação para que proceda
0067-2017 com a inclusão de talheres adequados (garfo e faca) nas refeições APROVADO
da escolas municipais.
0066-2017

Prefeita verificar possibilidades para instalação de quatro pontos
de ônibus no Bairro dos Braganceiros.

APROVADO

Oficiar administração municipal que proceda com o agendamento
de Audiência Pública após o horário Comercial, de modo que a sua
0064-2017 finalidade seja atendida, ou seja dar publicidade e informação a
APROVADO
população que só pode participar em horário que não sejam de
serviço.
Prefeita autorizar realização de serviços de alargamento na via
que dá acesso a Igreja Católica do bairro Barreiro, com colocação
0014-2017
de tubos para canalização de enxurradas e colocação de lajotas
para melhor urbanização do local.
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0125-2017

Secretaria Municpal de Obras, Agricultura e Meio Ambiente para
que proceda com a operação tapa buracos na Vila Trancho.

0013-2017

Prefeita priorizar a colocação de lajotas na rua de acesso a EMEIF
Pedro Rodrigues Pereira, no Bairro Braganceiros.

2/2

APROVADO

23/01/2018 11:44

