Indicações

Prefeita autorizar realização de serviços de manutençao no
0057-2018 sistema de iluminação do Estádio Municipal "Pedro Felício Pires
Junior".
0056-2018

Prefeita autorizar Secretaria de Obras realizar limpeza na viela
existente ao lado do Estádio Municipal.

Secretário Municipal de Obras instalar placas com aviso de
travessia de estudantes, limites de velocidades e aviso (cuidado
0055-2018
escola), nos dois sentidos de trafego, próximo as escolas do
município.

APROVADO

Prefeita autorizar Secretaria de Obras para cobrar junto a
empresa que presta serviços no sistema de iluminação pública do
0053-2018
município, a manutenção das luminárias que estão apresentando
problemas.

APROVADO

0052-2018

Prefeita adotar providências para realização de serviços de
reforma no Ginásio de Esportes do Distrito de Itaoca.

APROVADO

Oficiar Prefeita para autorizar Secretaria competente para instalar
0051-2018 placa indicando "SEM SAIDA" na Av. João Cardoso de Almeida,
APROVADO
próximo a casa da Senhora Heide.
0050-2018

Oficiar Secretário Municipal de Obras para adotar providências
para lajotamento da Rua Antonio Marcos de Oliveira.

0029-2018

Prefeita verificar possibilidades de fornecer café e lanche no Posto
de Saúde, para os pacientes da zona rural, no horário da manhã.

APROVADO

Prefeita autorizar reforma do ponto de ônibus da Av. João Cardoso
0009-2018 de Almeida, em frente ao Centro e Eventos, no Conjunto
Habitacional Gerson Pires de Camargo.
Prefeita autorizar a realização de serviços de pavimentação da
Rua Felisbina Rodrigues de Freitas, e das Ruas Liberato Rodrigues
0008-2018
dos Santos com a Rua Rubens Monegatto, até ligação com a Alça
de Acesso João José Bento.
0120-2017

Prefeito autorizar instalação de placas com denominação das vias
públicas na sede do muncípio.

Prefeita adotar providências para realização de serviços de
0119-2017 reforma e troca de luminárias, no Ginásio de Esportes do Distrito
de Itaoca.
Prefeita autorizar Secretaria Municipal de Obras a instalar placas
0100-2017 indicativas para entrada da cidade, distância minima de 100
metros nos dois sentidos..
Prefeita autoriza a troca de lâmpada do sistema de iluminação
0099-2017 pública na Rua Calizel David Muzel, em frente ao nº 37 e outra na
esquina da mesma Rua com Rua Salatiel David Muzel.
0098-2017

Prefeita autorizar realizaçao de serviços de limpeza na Rua
Antonio Marcos de Oliveira.
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Prefeita autorizar realização de serviços de manutençao no
0057-2018 sistema de iluminação do Estádio Municipal "Pedro Felício Pires
Junior".
0092-2017

Prefeita autorizar realizaçao de serviços de manutenção no
sistema de iluminação do Estádio Municipal.

APROVADO

Prefeita determinar a Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal
0091-2017 para realizar serviçosde reforma, pintura e manutenção da
cobertura do Ginásio de Esportes Sebastião Vieira de Oliveira.

APROVADO

Oficiar Prefeita para autorizar Secretaria de Obras para adotar
0089-2017 providências para realização de serviços de manutenção limpeza
e reparos das luminárias do Estádio Municipal.

APROVADO

Prefeita autorizar a Coordenadoria de Esportes para realizar
0088-2017 serviços de pintura ou colocação de placa com nome do Estádio
Municipal.

APROVADO

Prefeita autorizar a realização de obras para continuidade do
0087-2017 lajotamento na Rua Felisbina Rodrigues de Freitas até o início da
pavimentação da Rua Liberato Rodrigues dos Santos.

APROVADO

Prefeita verificar possibilidades de autorizar a construção de
0078-2017 calçadas em frente algumas residências da Rua Joaquim de
Oliveira Santos, no Bairro Longa Vida

APROVADO

Prefeita instalar placas de sinalização próximo as escolas do
município.

APROVADO

0065-2017

Prefeita autorizar Secretaria que compete para realizar pintura na
0063-2017 faixa de pedestres na Rua Salatiel David Muzel, em frente ao
Posto de Atendimento do Bradesco.
0062-2017

Prefeita autorizar realização de operação tapa-buracos na Rua
Felisbina Rodrigues de Freitas.

Oficiar secretário de Obras para adotar providências para
0055-2017 realização de serviços de manutenção elétrica no Estadio
Municipal.
0054-2017

APROVADO

APROVADO

APROVADO

Oficiar Secretário de Obras para adotar providências para serviços
APROVADO
de limpeza na viela ao lado do estádio Municipal.

Oficiar Secretário da Saúde para verificar possibilidades para
0053-2017 doação de aparelhos para medir diabetes aos pacientes
portadores dessa enfermidade.

APROVADO

Prefeita verificar possibilidades de construir uma cancha de bocha
0039-2017 e pista para jogo de malhas no Centro de Eventos Gerson Pires de
Camargo.
Prefeita verificar possibilidades de construir duas academias ao ar
0038-2017 livre em Nova Campina, sendo uma na Praça Jeconias David Muzel APROVADO
e outra em frente ao Estádio Municipal.
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Prefeita autorizar realização de serviços de manutençao no
0057-2018 sistema de iluminação do Estádio Municipal "Pedro Felício Pires
Junior".
Prefeita autorizar setor competente a construir uma lombada em
0037-2017 frente a EMEF. Dr. Humberto de Moraes Vasconcelos, no Bairro
Tijuca.

APROVADO

0016-2017

Oficiar Prefeita adotar as providências para colocação das placas
de identificação das vias públicas em Nova Campina.

APROVADO

0011-2017

Prefeita dar continuidade as obras do Centro de Convivência do
Idoso.

APROVADO

0010-2017

Prefeita adotar providências para transformar o campo de futebol
Leonil Rocha Piresem campo de futebol society com iluminação.

APROVADO

Prefeito adotar providências para instalação de luminária na Rua
0014-2016 Felisbina Rodrigues de Freitas, próximo a Loja Construjoy e
providenciar serviços de extensão de rede na aludida rua.
Prefeito autorizar o feitio de faixa de pedestres na Rua Salatiel
0013-2016 David Muzel, em frente ao ponto que dá acesso a Rua Antonio
Vieira de Oliveira, próximo ao posto bancário Bradesco.
0007-2016

Prefeito autorizar realização de serviços de lajotamento e limpeza
ao redor do Estádio Municipal Pedro Felício Pires Junior.

Prefeito autorizar reforma do ponto de ônibus da Av. João Cardoso
0006-2016 de Almeida, em frente a Casa Acolhedora, no Conjunto
Habitacional Gerson Pires de Camargo.
0005-2016

Prefeito adotar providências para legalização dos Lotes no Bairro
Longa Vida, próximo a Escola Heide.

0003-2016

Prefeito autorizar ao Departamento competente para realizar
serviços de pintura com nome do Estádio Municipal.

APROVADO

Prefeito autorizar realização de serviços de manutenção com
0002-2016 massa asfáltica na Av. João Cardoso de Almeida, no cruzamento
com a Rua Aleixo Vieira de Oliveira.
Prefeito autorizar para que sejam adotadas providências para
0001-2016 realização de serviços de limpeza e lajotamento na Rua Antonio
Marcos de Oliveira.
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