Requerimentos

Informações sobre previsões para serviços de reparos e
0250-2018 pequenas manutenções nos sanitários e nas dependências
internas e do Anfite...

APROVADO

Informações sobre o estado de conservação e objetividade
0249-2018 do "Piscinão" para captação de águas pluviais, localizado
no Bairro Jardi...

APROVADO

Informações sobre previsão para a troca das longarinas do
0236-2018 Centro de Especialidades Médicas Dr. Américo Montenegro, APROVADO
pois as mesmas ...
Informações sobre o Centro de Zoonoses Olávio Rodrigues
Ribaldo, no Jardim Jandyra.

APROVADO

Informações sobre previsão ou projetos para a reativação
0212-2018 com novos brinquedos do parquinho para crianças na Área
de Lazer "João Fe...

APROVADO

Informações se a prefeitura tem projetos e/ou parcerias
0197-2018 com empresas privadas para uma restauração no muro e
dependências internas...

APROVADO

Solicitando informações sobre estudos e início da
0157-2018 construção de uma possível rotatória na Avenida Cristo
Redentor.

APROVADO

Solicitando prorrogação de prazo da Comissão Especial de
0131-2018 Inquérito criada pelo Ato da Presidência nº 05/2017, por
mais 90 (noventa...

APROVADO

0033-2018 Solicitando informações sobre a Rodoviária Municipal.

APROVADO

0225-2018

0027-2018

Solicitando informações sobre o Programa Federal "Mais
Médicos".

APROVADO

0570-2017

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Elenir de
Oliveira Carvalho.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Informações se há possibilidade de se fazer uma ampla
0558-2017 limpeza no CEMI - Centro de Especialidades Médicas Dr.
Américo Montenegro.

APROVADO

informações sobre depósitos de resíduos sólidos em nossa
cidade

APROVADO

Solicitando prorrogação de prazo da Comissão Especial de
0516-2017 Inquérito criada pelo Ato da Presidência nº 05/2017, por
mais 90 (noventa...

APROVADO

Encaminhando o Anteprojeto de Lei Nº 13/2017, que
0503-2017 estabelece a obrigatoriedade de Documento de Origem
Florestal - DOF, por ocasião...

APROVADO

0553-2017
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Informações sobre previsões para serviços de reparos e
0250-2018 pequenas manutenções nos sanitários e nas dependências
internas e do Anfite...

APROVADO

Solicitando informações sobre programação para limpeza
0497-2017 das ruas, terrenos baldios e desentupimento de bueiros em APROVADO
toda a cidade e p...
0453-2017

Informações sobre os atendimentos do Centro de
Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

APROVADO

0452-2017

Informações referentes à fiscalização de veículos
abandonados pelas ruas do município.

APROVADO

0411-2017

Solicitando informações sobre a possibilidade da colocação
APROVADO
de um portão na entrada lateral do CEMI (Postão).

0399-2017

Solicitando informações sobre a possibilidade da realização
APROVADO
anual de casamento comunitário no município.

Informações se o município atingiu a meta quanto aos
0309-2017 grupos com indicação para a vacina contra gripe
(influenza).

APROVADO

Requer a instituição de Comissão Especial de Inquérito
0302-2017 objetivo apurar a forma e os procedimentos realizados que
ensejaram o nasci...

APROVADO

0267-2017 Informações relativas aos exames de Ressonância.

APROVADO

0266-2017 Informações relativas aos exames de Endoscopia.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0228-2017

Informações sobre o trânsito de caminhões no centro da
cidade.

0221-2017 Informações sobre o fechamento do PA.

APROVADO
APROVADO

Informações sobre a entrega do suplemento alimentar
0206-2017 Nutrissom Soya a pacientes portadores de risco nutricional, APROVADO
idosos, cardiopata...
Parabenizando à permanência e os brilhantes
0205-2017 atendimentos das médicas cubanas através do Programa
"Mais Médicos"

APROVADO

0186-2017

Informações sobre os Termos de Concessão de Áreas
Públicas para igrejas no município

APROVADO

0170-2017

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor João Batista
Januário

DESPACHO
FAVORÁVEL

0169-2017

voto de pesar pelo falecimento da Senhora Maria do Carmo DESPACHO
Ferreira Marcelino
FAVORÁVEL

0168-2017

Informações sobre a fiscalização de parada nas faixas de
pedestre do município.
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Informações sobre previsões para serviços de reparos e
0250-2018 pequenas manutenções nos sanitários e nas dependências
internas e do Anfite...

APROVADO

0153-2017 Voto de pesar pelo falecimento do senhor Divino da Silva

DESPACHO
FAVORÁVEL

Informações sobre relativas à UBS do Jardim Águas claras,
que foi unificada com a do Jardim Anésia

APROVADO

solicitando informações sobre o transporte de pacientes a
0097-2017 outros municípios em busca de consultas médicas ou
realização de exames....

APROVADO

0151-2017

solicitando informações sobre a prestação de contas da
Associação Viva Vida.

APROVADO

solicitando informações sobre a falta de um número
0049-2017 considerável de medicamentos da Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (R...

APROVADO

0096-2017
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