Requerimentos

Oficiar a Secretaria de Administração e/ou Planejamento relação
das propostas cadastradas no SICONV e outros dispositivo de
0057-2018
cadastro e acompanhamento de convênios com a esfera Federal
e estadual

APROVADO

0056-2018

Oficiar Secretaria de Obras para adotar providências quanto a
manutenção da estrada de acesso ao Distrito de Itaoca.

0049-2018

Oficiar a secretaria de administração providências quanto a
APROVADO
melhoria do sinal de internet replicado no Bairro dos Braganceiros.

APROVADO

Oficiar Secretária de obras providências quanto a limpeza de
canaletas e escavação para inclinação do barranco nas
0048-2018
dependências da EMEF Pedro Rodrigues Pereira para melhor
escoamento de água pluvial.

APROVADO

Oficiar Secretária de Agricultura informações quanto a parceria
da administração municipal com a Cooperativa Coagrocamp na
0042-2018 execução do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, quanto
ao escoamento da produção doada ao Fundo Municipal de
Assistência Social.

APROVADO

Prefeita entrar em contato com a ELEKTRO para realização de
0038-2018 serviços de extensão na Rua José Francisco de Souza, no Bairro
Saramandaia.

APROVADO

Prefeita verificar possibilidades de instalar um toldo na porta de
0033-2018 entrada e saída da EMEF. Pedro Rodrigues Pereira, no Bairro
Braganceiros.

APROVADO

Prefeita autorizar colocação de uma grelha receptora de águas
0032-2018 pluviais na porta principal de entrada da EMEF Pedro Rodrigues
Pereira, no Bairro Braganceiros.

APROVADO

Oficiar Secretaria Municipal de Obras adotar providências para a
0028-2018 colocação de rampa de acesso na entrada principal da Biblioteca
Municipal.

APROVADO

0020-2018

Oficiar Prefeita para serviços de limpeza da quadra da escolinha
do Bairro dos Braganceiros.

Oficiar aos Secretários de Governo e de Finanças solicitando
esclarecimentos quanto aos procedimentos adotados pelo
Departamento de Tributos para formalizar o processo de isenção
0017-2018
de IPTU aos interessados, bem como das informações que estão
sendo passadas a população dos critérios utilizados e perfil dos
contribuintes que deverão solicitar.
0016-2018

Oficiar Marcos Takabayachi solicitando para que informe o total
de servidores da administração municipal.

Oficiar Secretaria Municipal de Obras para realizar serviços de
0015-2018 melhoria nas estradas mestre e secundárias do Bairro dos
Braganceiros.
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0007-2018

APROVADO

Prefeita adotar providências para recapeamento em toda a malha
APROVADO
urbana da cidade de Nova Campina.

Oficiar Prefeita solicitando informação quanto ao cronograma de
0006-2018 entrega das casas da CDHU III, bem como Cronograma de
execução das obras do Programa Minha Casa Minha Vida.

APROVADO

Oficiar Prefeita para manutenção na quadra de esporte da EMEF
Pedro Rodrigues Pereira, sediada no Bairro dos Braganceiros.

APROVADO

Oficiar Secretaria Municipal de Administração para que proceda
0088-2017 com o restabelecimento do Sinal de Internet no Bairro dos
Braganceiros.

APROVADO

Oficiar a Empresa de Transporte Coletivo Jodi, solicitando
esclarecimento quanto a falta do transporte na linha do Bairro
0087-2017
dos Braganceiros nos dias de pouca chuva estando a estrada
totalmente transitável.

APROVADO

*Oficiar Prefeita solicitando urgência na realização de operação
0086-2017 tapa-buracos nas ruas do Bairro Longa Vida e Conjunto
Habitacional Gerson Pires de Camargo.

APROVADO

0005-2018

Oficiar Secretaria Municipal de Saúde destine equipe médica para
atendimento no Bairro dos Braganceiros nas instalações do
0083-2017
APROVADO
Centro Comunitário Ermerentina Rodrigues Pereira, sediado no
mesmo Bairro.
0082-2017

Oficiar a Empresa de Telecomunicações Vivo S/A solicitando a
APROVADO
instalação de Torre de Sinal de Celular no Bairro dos Braganceiros.

Oficiar Prefeita solicitando para que a instalação de Abrigo de
Ponto de ônibus no Bairro dos Braganceiros próximo a Igreja da
0079-2017
Congregação do Brasil, Igreja da Assembleia, Igreja Filadélfia,
Igreja Católica e nas proximidade da Bomba d'água.

APROVADO

Prefeita autorizar instalação de abrigo de Ponto de ônibus na
Rodovia Vicinal Jose Luiz Sguario altura da entrada do Bairro dos
0072-2017
APROVADO
Braganceiros e entrada da Propriedade de Senhor Tanival Rogério
na mesma rodovia, no bairro dos Pires.
Secretaria Municipal de Educação organizar demanda de aulas
0063-2017 em 2018 alocar pelo menos uma sala de cada turma nos dois
períodos de aula.

APROVADO

Oficiar Secretaria Municipal de Obras, Agricultura e Meio
0061-2017 Ambiente para que sejam instaladas duas caixas d'água no Bairro APROVADO
dos Braganceiros.
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APROVADO

*Prefeita encaminhar cópia da relação das quarenta famílias
cadastradas e selecionadas no Programa Minha Casa Minha Vida,
0059-2017 cuja obra tem previsão de término em julho de 2018,
relacionando as famílias já contempladas e as que aguardam
início das obras.

APROVADO

0052-2017

Oficiar Gerente Institucional da Elektro, Eduardo Zornoff para
regularização de rede elétrica no Bairro Braganceiros.

APROVADO

0040-2017

Oficiar Gerente Institucional da Elektro, Eduardo Zornoff para
agendamento de reunião com os Vereadores.

APROVADO

*Requer junto a Secretaria de Obras providências quanto a
0036-2017 substituição de lâmpadas queimadas na iluminação pública das
vias do Bairro dos Braganceiros.

APROVADO

*Requer junto a Secretaria de Obras Urgência na iluminação
pública na via principal de acesso ao Bairro novo da CDHU, tendo
0035-2017
em vista que para a execução no bairro tudo necessita de
liberação de recursos e procedimentos licitatórios.

APROVADO

*Requer Junto a Secretaria de Planejamento definição quanto ao
nome do Bairro do último Conjunto Habitacional da CDHU
0034-2017
APROVADO
construído na cidade, bem como a inclusão no mapa da cidade
para a regularização dos serviços de postagem no referido bairro.
*Requer junto à Secretaria de Administração e Finanças Audiência
Pública com a finalidade de explanar aos munícipes e servidores
0033-2017
APROVADO
o cenário orçamentário da prefeitura, bem como a aplicação na
educação e saúde e despesas com folha de pagamento.
*Prefeita autorizar Secretaria Municipal de Obras a realizar
serviços de colocação de tubulação com dimensionamento
0023-2017
adequado à vazão de água na estrada principal no Bairro do
Alegrão na altura do sítio do Senhor Gabriel Dionísio Andrade.

APROVADO

Prefeita autorizar setor competente da Administração Municipal a
0022-2017 adotar providências para inclusão da adolescente Magda Camila
Medeiros no transporte para a APAE.

APROVADO

0021-2017

*Prefeita autorizar serviços de restauração da ponte na estrada
de acessos ao Bairro dos Besouros.

APROVADO

0020-2017

*Prefeita autorizar serviços de manutenção na estrada de acesso
ao Correia, Hortelã, Bairro do Alegre e Bairro dos Besouros.

APROVADO

Oficiar Secretário Municipal da Saúde e Secretário Municipal de
Finanças para compareceram a Câmara para explanar acerca da
0014-2017
falta de medicamentos de uso contínuo na farmácia do Posto de
Saúde.

APROVADO
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0013-2017

Oficiar Prefeita para desmembramento de linha de transporte
escolar do Bairro Alegre, Hortelã e Correia.
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