Requerimentos

Prefeita informar numero de vigias ou servidores que estão
0053-2018 designados como vigias nos prédios da municipalidade (todas as
secretarias)

APROVADO

Prefeita informar como está o andamento de licitação para
0052-2018 compra de kit odontológico com os recursos destinados
recentenente pelo Deputado Guilherme Mussi

APROVADO

Secretaria da Educação informar quadros de servidores lotados
0051-2018 nas escolas, respectivos cargos e/ou lotação e horários de
trabalho.

APROVADO

Oficiar Prefeita para autorizar Secretaria de Obras para adotar
0050-2018 providências para diversos serviços no sistema de distribuição de
água no Bairro do Barreiro.

APROVADO

Prefeita informar quem é responsável pela manutenção prédio da
rodoviária, serviços de limpeza e se há serviços de vigilância.
0046-2018
APROVADO
Quando será realizado processo para terceirização do Terminal
Rodoviário, em cumprimento a Lei 0988, de 09 de maio de 2017.
0045-2018

Prefeita informar qual o nome da empresa que presta serviços de
transportes de pacientes para Secretaria Municipal de Saúde.

Prefeita informar quantas pontes rurais há no município e se
0044-2018 houve reforma de pontes durante este ano e qual a procedência
das madeiras utilizadas.
0041-2018

Oficiar Prefeita solicitando cópia do contrato com a empresa
Elétron.

Oficiar Senhor MARCOS TAKABAYACHI, DD. Secretário Municipal
de Administração e Finanças, solicitando para que sejam
0040-2018 realizados estudos e elaboração de Projeto de Lei junto ao
Executivo Municipal, o mais breve possível, para concessão de
reajuste aos Servidores Públicos.
0036-2018

Prefeita encaminhar cópia do processo licitatório referente as
obras de lajotamento no Bairro Braganceiro.

APROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO

APROVADO

Oficiar Sec. Mun. da Educação solicitando informações sobre a
0035-2018 mudança de horário de alimentação dos alunos da EMEF. Pedro
Rodrigues Pereira.

APROVADO

Oficiar Prefeita solicitando informação se a Administração
Municipal tem tomado alguma posição com relação ao
0031-2018
surgimento discreto , de um lixão entre o trecho que liga Nova
Campina ao Barreiro, no antigo lixão

APROVADO

Oficiar Prefeita solicitando informações sobre as mais recentes
compras de equipamento e material permanente efetuadas pelo
0030-2018
executivo, para suprir as secretarias, exemplos, móveis,
bebedouros, etc

APROVADO
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Prefeita informar numero de vigias ou servidores que estão
0053-2018 designados como vigias nos prédios da municipalidade (todas as
secretarias)

APROVADO

Convidar o Senhor André Luiz Sguario para comparecer a Camara
0025-2018 Municipal para esclarecimentos sobre ocorrências no onibus da
APROVADO
ONIX, transporte escolar para FAIT.
Oficiar Secretária da Educação ara notificar proprietário da
0023-2018 empresa ONIX sobre problemas que tem ocorrido no trannsporte
de alunos.

APROVADO

Oficiar Senhor Marcos Takabayachi para enviar cópias dos
0022-2018 documentos referentes contrato nº 022/2017, pregão presencial
RP Nº 017/2017 PROCESSO ADMINITSRATIVO N 1069/2017

APROVADO

0019-2018

Congratulação Levi Tatibano da Silva pelos serviços realizados em
APROVADO
Nova Campina.

Prefeita informar se há vagas remanescentes de concurso
0013-2018 anterior para dentista e caso positivo verificar possibilidades de
contratar mais um profissional para atender nossos munícipes.

APROVADO

Prefeita infomar qual é a composição do setor de compras e
0010-2018 tributos, quem são os responsáveis pelas compras e licitações do
Executivo qual o quadro de servidores.

APROVADO

Prefeita enviar a relação Relação de empresas responsáveis pelo
transporte escolar do municipio, cópia de contratos.

APROVADO

Prefeita informar através do setor competente, como está a
situação atual com relação ao Conjunto Habitacional Maria Elivir
da Silva e se há denúncias protocoladas neste departamento e
0008-2018
como se dá o processo administrativo de representação do cdhu
por parte do executivo, quais são as atribuições da prefeitura
com relação ao setor.

APROVADO

0001-2018

Sargento PM providências para coibir algazarras provocadas por
motoqueiros no Distrito de Itaoca.

APROVADO

0080-2017

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

APROVADO

0009-2018

*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
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Prefeita informar numero de vigias ou servidores que estão
0053-2018 designados como vigias nos prédios da municipalidade (todas as
secretarias)

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.

APROVADO

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.
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Prefeita informar numero de vigias ou servidores que estão
0053-2018 designados como vigias nos prédios da municipalidade (todas as
secretarias)
0026-2017

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

APROVADO

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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APROVADO
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