Requerimentos

Cobrar Correios referente entrega de correspondências na
0055-2018 continuidade da Rua Estevão Santos Lisboa e Ruas Manoel dos
Santos e Odila Santos Araújo e Jardim Nova América.
0054-2018

Prefeita encaminhar relação atualizada de servidores
discriminando nomes, cargos, salário e gratificação.

APROVADO

APROVADO

Prefeita informar porque foram suspensas as faltas abonadas e
0043-2018 motivo para que os funcionários com duas férias ou mais ainda
não puderam goza-las conforme de direito.

APROVADO

0084-2017

*Marcos Takabayachi informar valor gasto com evento da Festa
de Primavera.

APROVADO

0075-2017

Oficiar ELEKTRO para realizar troca de postes de madeira na rede
APROVADO
de energia das vias publicas de Nova Campina.

Oficiar SABESP para realizar serviços de reposiçao de massa
0065-2017 asfáltica nos locais onde foram realizados serviços por parte da
Companhia.
0064-2017

Oficiar SABESP para manter um funcionário para prestar
atendimento à população durante o horário comercial.

APROVADO

APROVADO

Correios autorizar entrega de correspondências na continuidade
0025-2017 da Rua Estevão Santos Lisboa e Ruas Manoel dos Santos e Odila
Santos Araújo e Jardim Nova América.

APROVADO

*Marcos Takabayachi informar valor gasto com evento de
0024-2017 festividade de aniversário do município, e enviar cópia das notas
do show da Banda Jair Supercap e de aluguel das tendas.

APROVADO

Solicita tramitação em Regime Extraordinário aos Projetos de Lei
0019-2017 nºs 002, 003, 004 e 010/17 e emenda nº 001/17 ao Projeto de Lei
nº 006/17

APROVADO

0018-2017

Solicita tramitação em Regime Extraordinário aos Projetos de Lei
nºs 008 e 009/17 e Projeto de Resolulção nº 003/17.

APROVADO

*Prefeita encaminhar relação de contratos de imóveis alugados
0003-2017 pela Prefeitura Municipal no atual exercício e cópia de contratos
firmados e/ou encerrados no exercício de 2016.

APROVADO

Oficiar SABESP solicitando providências para instalação de rede
de esgoto na Rua Tereza Maria Queiróz a partir do nº 207 até o
0002-2017
final e instalação de água e esgoto na Rua Armando de Oliveira
Silva, a partir do nº 336 até o final.

APROVADO

1/1

19/08/2018 06:20

