CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Requerimentos

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
0361-2018

Informações sobre as ações do Departamento de Vigilância
Epidemiológica em relação ao aparecimento de escorpiões.

APROVADO

Informações sobre programação de eventos culturais que
0360-2018 serão realizados nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2018.

APROVADO

Informações sobre a programação de eventos esportivos
0359-2018 que serão realizados nos meses de outubro, novembro e
dezembro de 2018

APROVADO

0358-2018

Parabenizando o Prefeito e demais responsáveis pelo
APROVADO
Desfile Cívico de 7 de Setembro realizado em Porto Ferreira.

Informações sobre bloqueio nos repasses do FNDE - Fundo
0352-2018 Nacional do Desenvolvimento da Educação, para o custeio
da merenda escolar...
0351-2018

Parabenizando a Secretaria responsável da Prefeitura
Muncipal pela pintura de guias em ruas da cidade.

APROVADO

APROVADO

Informações se existe previsão e/ou estudos da Seção de
0350-2018 Trânsito no sentido de colocar redutor de velocidade
"lombofaixa" na Rua L...

APROVADO

Informações se existe previsão para a colocação de placas
0349-2018 indicativas de nome das ruas em bairros que ainda não
possuem tais placa...

APROVADO

Informações sobre previsão para poda e substituição das
0324-2018 árvores tipo Ficus na Rua Francisco Denuncci, no Jardim
Progresso, ao lado...

APROVADO

0323-2018

Informações sobre atividades do Centro de Convivência do
Idoso - CCI.

Informações sobre a previsão para a retirada de entulhos
0307-2018 que estão na Avenida Rudolf Streit, decorrentes de
consertos das guias fe...

APROVADO

APROVADO

0306-2018

Informações sobre as calçadas recém construídadas na
Avenida Nicolau Bruno, Jardim Porto Novo.

APROVADO

0295-2018

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Gilberto Luiz
Ribeiro.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Informações se existe previsão para reformas gerais, como
0291-2018 substituição de bancos e lixeiras quebradas, veniz no
madeiramento, cons...
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Informações se a Prefeitura Municipal, através de seus
0290-2018 aplicativos e sites ou ainda via telefone, possui um canal
exclusivo para d...

APROVADO

Informações sobre se a Prefeitura possui projetos no sentido
0289-2018 de manutenções, assim como pavimentação ou ainda a
APROVADO
colocação da raspa...
Solicitando informações da empresa de Telefonia VIVO, com
0279-2018 cópia à ANATEL questionando os motivos pelos quais
APROVADO
inúmeros usuários do ...
Informações sobre água das chuvas alagando a entrada da
0278-2018 cidade pela Via Anhanguera sentido Rua Daniel de Oliveira
Carvalho.

APROVADO

Informações se a Prefeitura tem algum projeto de
0277-2018 conservação, limpeza geral e reflorestamento às margens
do Córrego Serra D'água, ...

APROVADO

Informações sobre a possibilidade de uma fiscalização mais
0276-2018 rigorosa e também cercar uma área de preservação
ambiental, localizada ...

APROVADO

Parabenizando o Prefeito Municipal e o Superintendente da
0264-2018 Agência Reguladora pela iniciativa da realização da
Ouvidoria Itinerante...

APROVADO

Informações sobre notificação ao proprietário de imóvel
0263-2018 localizado na Rua Jean Gabriel Villin, nº 380, sobre
conservação, restaura...

APROVADO

Informações sobre a previsão para o início das obras de
0262-2018 reforma do Elevado Tancredo Neves, popularmente
conhecido como "Minhocão".

APROVADO

Informações sobre o andamento do recurso conquistado
0261-2018 através da emenda parlamentar no valor de R$ 250 mil
reais para recuperação d...

APROVADO

Informações sobre atividades culturaise educacionais no
0257-2018 município em relação a datas comemorativas em âmbito
estadual e federal.

APROVADO

Informações sobre o concurso nº 002/2017, realizado pela
Prefeitura para inspetor de aluno.

APROVADO

Informações se a Prefeitura Municipal tem projetos para a
0247-2018 substituição dos semáforos atuais por outros mais
modernos com temporiza...

APROVADO

Informações se a Prefeitura Municipal possui um órgão
0246-2018 específico para solicitar, fiscalizar e cobrar ações de
empresas como Elektr...

APROVADO

0248-2018
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
0245-2018

Informações sobre o atual andamento do Estacionamento
Rotativo - Zona Azul.

APROVADO

0244-2018

Informações sobre furtos ocorridos na EMEF Ruth Barroso
Teixeira, no Parque Residencial Porto Bello.

APROVADO

Informações sobre o motivo do não funcionamento dos
0235-2018 chafarizes em ambos os lados da Praça Olímpia Meireles de
Carvalho, ao lado da...

APROVADO

Parabenizando o Deputado Estadual Campos Machado, pela
0234-2018 destinação de uma emenda parlamentar junto para
APROVADO
recapear ruas do bairro Jar...
Informações sobre a responsabilidade de um poste tombado
0233-2018 nas proximidades da Rua Jean Grabriel Villin, esquina com a APROVADO
Rua João Colu...
Informações se existem projetos para a substituição das
0223-2018 atuais lâmpadas por aquelas denominadas de LED ao longo
das Avenidas Prof....

APROVADO

Informações sobre a possibilidade de a Prefeitura Municipal
0222-2018 contatar os Chefes Militares da AFA - Academia da Força
Aérea e o Regi...

APROVADO

Informações sobre a possibilidade de uma campanha
0221-2018 publicitária, para que empresários e comerciantes adiram
ao Programa "Adote uma ...

APROVADO

Informações se existe previsão para a retirada de um tronco
0220-2018 de árvore seco, na Avenida Francisco Peripato, defronte ao APROVADO
portão de e...
Informações se existe previsão para a retirada de um tronco
0219-2018 de árvore seco, na Praça Cornélio Procópio, defronte ao
APROVADO
antigo Banco H...
Informações sobre possibilidade da realização de uma
0218-2018 promoção a ser elaborada pela Secretaria Municipal de
Cultura, com parcerias ...

APROVADO

Informações sobre se existe uma programação para reparos,
0211-2018 corte de matos e paisagismo nos canteiros centrais das
APROVADO
Avenidas Padre Ne...
0210-2018

Informações sobre a programação de recolhimento de
matos, troncos e outros entulhos nas ruas da cidade.

APROVADO

Informações sobre previsão para uma limpeza geral e
0209-2018 reparos no Campo de Futebol, localizado no Bairro do Jardim APROVADO
Águas Claras.
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
0204-2018

Solicitando informações sobre as obras de uma Unidade de
Saúde que estão paralizadas ao lado do Caic.

APROVADO

0203-2018

Solicitando informações sobre os limitadores de altura
localizados na Ponte Velha do Rio Mogi Guaçu.

APROVADO

Solicitando informações sobre o funcionamento dos
0202-2018 sanitários localizados na Estação Rodoviária de Porto
Ferreira.

APROVADO

0201-2018

Solicitando informações sobre o funcionamento dos
sanitários localizados no calçadão "Neno Perondi".

APROVADO

0200-2018

Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria José
Belarmino da Silva.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0199-2018

Informações sobre previsão para a limpeza do ancodadouro
municipal, localizado na ponte velha do Rio Mogi Guaçu.

APROVADO

0198-2018

Informações sobre o funcionamento dos sanitários
localizados na Praça Paschoal Salzano, na Vila Maria.

APROVADO

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

APROVADO

Agradecendo o Deputado Federal Antonio Goulart dos Reis,
0196-2018 pela liberação de recursos financeiros no valor de R$
250.000,00, destina...

APROVADO

Informações sobre empresa, site ou contato do serviço de
manutenção de iluminação pública.

APROVADO

Informações sobre a situação da galeria de águas pluviais
0194-2018 da Rua Jaci Ferreira da Cunha, 2ª quadra, no bairro jardim
São Manoel.

APROVADO

Informações sobre se fazer parcerias com empresas
0193-2018 privadas, para arborização, paisagismo, gramado nos
acostamentos e etc, na Via S...

APROVADO

Informações sobre as exigências de adequações em
0192-2018 estabelecimentos comerciais para a acessibilidade de
deficientes.

APROVADO

0195-2018

0191-2018

Informações sobre a nova empresa de limpeza pública nas
ruas de Porto Ferreira.

Solicitando à Agência Reguladora informações sobre
0190-2018 vazamento de esgoto a céu aberto em alguns pontos da
cidade.
0189-2018

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Alan Jeferson
Silva Araújo
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
0186-2018

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Mozair Inacio de
Souza

DESPACHO
FAVORÁVEL

0185-2018

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Willian Carlino
Fadel

DESPACHO
FAVORÁVEL

Solicitando agradecendo o Deputado Federal Nelson
0184-2018 Marquezelli, pelos recursos adquiridos junto a Diretoria
Executiva do Fundo Naci...

APROVADO

Solicitando informações sobre elaborar outdoors para a
0183-2018 colocação em pontos estratégicos da cidade, com ilustração APROVADO
e mensagens alus...
Solicitando informações sobre a permanência em áreas
0182-2018 centrais de "transeuntes", que estão se alojando durante a
noite, defronte a ...

APROVADO

Solicitando informações sobre reparos, manutenções e
0181-2018 novos projetos nas chamadas "bocas de lobo", nas ruas de
Porto Ferreira

APROVADO

Solicitando informações sobre informações sobre o bloqueio
0180-2018 dos repasses do FNDE - Fundo Nacional do
APROVADO
Desenvolvimento da Educação, p...
0179-2018

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Elber Vitor da
Silva Coelho.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0178-2018 Voto de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Dozzi Tezza.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Solicitando a Intervias - Concessionária de Rodovias do
0177-2018 Interior Paulista S/A, a instalação de radares de velocidade
na Rodovia De...

APROVADO

Solicitando informações sobre a possibilidade de incluir
0175-2018 junto à distribuição de material escolar gratuito, também os APROVADO
uniformes es...
Solicitando informações sobre previsões para projetos de
0171-2018 adequação para o piso da Cancha de Bocha Orlando
Prezotto, localizado na ...

APROVADO

Solicitando informações sobre previsões para projetos de
0170-2018 pavimentação, limpeza geral e sinalização no acostamento
da Via Syrio Ign...

APROVADO

0169-2018 Voto de pesar pelo falecimento do senhor Nelson Secaf.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Solicitando informações sobre possível acesso gratuito ao
0167-2018 parque de diversões, assim como parte da praça de
alimentação, no recint...

APROVADO
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Solicitando informações sobre estudos e/ou projetos para
0166-2018 adequação e melhor sinalização na rotatória existente na
Avenida Ângelo R...

APROVADO

Solicitando informações sobre previsão para conserto e
0165-2018 implantação de melhorias no sistema de drenagem das ruas APROVADO
que cruzam a Aveni...
Solicitando informações sobre imóvel onde funcionava a
0164-2018 antiga Caixa Estadual, ao lado dos Correios, na Rua Cel.
Procópio de Carval...

APROVADO

0163-2018

Voto de pesar pelo falecimento da jovem Carolina Antônio
de Souza.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0162-2018

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Daniel Pereira da
Cunha.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Solicitando informações sobre a possibilidade de ampliação
0161-2018 do estacionamento existente na Rua Carlindo Valeriani, em
frente ao Hos...

APROVADO

Solicitando informações sobre atendimentos a indivíduos
0158-2018 em situação de rua e dependentes químicos de álcool e
drogas.

APROVADO

Agradecendo o Deputado Federal Nelson Marquezelli, pela
0155-2018 verba no valor de R$ 250 mil reais, conquistada através da
Emenda Parlamen...

APROVADO

Solicitando informações sobre a possibilidade de reservar
0154-2018 um espaço na área da antiga FESPASA, para
estacionamento de proprietário...

APROVADO

Solicitando informações sobre o início das obras de
0153-2018 recapeamento asfáltico em ruas do Bairro do Cristo
Redentor.

APROVADO

Solicitando informações sobre início das reformas no
0152-2018 Elevado Tancredo Neves, popularmente conhecido como
"Minhocão".

APROVADO

0151-2018

Solicitando informações sobre a ligação entre os Bairros do
Jardim São Manoel e Águas Claras.

Solicitando informações sobre estudos sobre o trânsito e
0150-2018 estacionamento ao longo da Avenida João Martins da
Silveira Sobrinho e ad...

APROVADO

APROVADO

Solicitando informações sobre previsão para a manutenção
0149-2018 na proteção de madeira no Deck de Lazer da Ponte Metálica APROVADO
do Rio Mogi Gua...
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
0148-2018

Voto de pesar pelo falecimento do senhor Tiago Rogério da
Silva.

APROVADO

0145-2018

Voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria de Lurdes
Borges.

APROVADO

0142-2018

Solicitando informações sobre o término do contrato da
Empresa que presta serviços de iluminação pública.

APROVADO

Solicitando informações sobre desconto de imposto de
0141-2018 Renda, sobre o Auxilio Alimentação dos Servidores Públicos
Municipais.

APROVADO

Solicitando a BRK Ambiental informações sobre o
0139-2018 funcionamento do ponto de distribuição de água potável,
localizado na Rua Daniel d...

APROVADO

Solicitação informações sobre problemas no asfalto de Rua
0138-2018 Francisco Prado, na Vila Salgueiro, mais precisamente
defronte a entrada...

APROVADO

Solicitando informações sobre a possibilidade da
0137-2018 disponibilização de ingressos gratuitos para serem
distribuídos a crianças cujas ...

APROVADO

Solicitando informações sobre a falta de sinalização de solo
0136-2018 e vertical de "PARE", em cruzamentos do Bairro Parque
Lagoa Serena.

APROVADO

0135-2018

Solicitando informações operação da Polícia Federal no
Portoprev.

Solicitando informações se existe ou foi feito algum estudo
0130-2018 sobre a colocação de redutores de velocidade na extenção
da Rua José G...
0129-2018

Solicitando informações sobre o Parque Público Turístico
"Parque dos Lagos", na Vila Sybilla.

APROVADO

APROVADO

APROVADO

Solicitando informações sobre notificação extrajudicial,
0128-2018 envolvendo alguns moradores do Jardim Anésia, tratando de APROVADO
uma ação de rei...
0127-2018

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Paulo
Aguiar.

APROVADO

Solicitando informações sobre o asfalto da Rua José Calixto
0125-2018 Leal, nas proximidades do encontro da mesma com a
Marginal Armindo G. ...

APROVADO

0122-2018

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Augusto
Tufanin.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0121-2018

Solicitando informações sobre passe gratuito para o
transporte público a pessoas entre 60 a 64 anos.

APROVADO
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Solicitando informações se há previsão para a colocação de
0120-2018 placas indicativas e também a substituição das que existem APROVADO
e estão velh...
Solicitando - informações sobre a destinação do terreno
0119-2018 adquirido pela prefeitura da Sociedade Esportiva
Palmeirinha, no qual seri...
0117-2018

APROVADO

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Antônio DESPACHO
da Silva.
FAVORÁVEL

Solicitando informações sobre incluir no calendário de
0099-2018 atividades culturais um evento regional de exibição das
danças de quadrilha...

APROVADO

0098-2018

Solicitando a Agência Reguladora informações sobre uma
mina de água, localizada no Bairro da Vila Sybilla.

APROVADO

0097-2018

Solicitando informações sobre os terrenos do Centro
Empresarial.

APROVADO

0089-2018

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Manoel Joaquim
Loureiro Neto.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0087-2018 Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Ettore Fabris.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Solicitando informações se o departamento municipal
0086-2018 competente tem o conhecimento sobre o depósito irregular
de entulhos, restos d...

APROVADO

0085-2018

Solicitando informações sobre a qualidade da água nas
escolas da Rede Municipal.

APROVADO

0084-2018

Solicitando a Agencia Reguladora informações sobre o
número de ligações de água no município.

APROVADO

0083-2018

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Terezinha Maria
Aparecida Araújo.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0081-2018

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Florisa Pereira
Goularti Nascimento.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Solicitando a Agencia Reguladora informações sobre antigos
0080-2018 reparos em ligações de água e esgoto realizado pela
APROVADO
Concessionária resp...
Solicitação informações se há uma previsão para pequenos
0079-2018 reparos e repintura de lombadas em diversos pontos da
cidade.
0078-2018

Solicitação informações sobre construção de rotatórias na
SP-215.
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Solicitando informações se é possível, que a nova empresa
0077-2018 que estará responsável pela limpeza pública, de colocar
uma equipe espec...

APROVADO

0075-2018 Solicitando informações que se refere ao Carnaval 2018.

APROVADO

Solicitando informações sobre a falta de equipamentos
0073-2018 básicos para a equipe de limpeza que atua nas ruas da
cidade.

APROVADO

Solicitando informações sobre os problemas de
0070-2018 alagamentos de águas pluviais no Trevo de entrada da
cidade, na Av. João Martins da ...

APROVADO

0068-2018

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Valdemir
Donizette Bronzel.

DESPACHO
FAVORÁVEL

Solicitando informações se a Prefeitura tem projetos e/ou
0067-2018 estudos para a instalação de uma proteção adequada nas
laterais do canal...

APROVADO

Solicitando informações sobre o recapeamento asfaltico
0066-2018 sobre o paralelepípedo existente na Rua Cel. Procópio de
Carvalho.

APROVADO

Solicitando informações sobre os programas esportivos em
0065-2018 relação ao futebol, que são realizados pela Secretaria
Municipal de Espo...

APROVADO

0063-2018

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Marco Antonio da DESPACHO
Silva.
FAVORÁVEL

Encaminhando o Anteprojeto de Lei Nº 03/2018, que
0055-2018 autoriza o Poder Executivo a instituir o Cartão Receita,
destinado à renovação a...
0053-2018

Solicitando informações quanto ao reajuste dos servidores
municipais para este ano de 2018.

APROVADO

APROVADO

Solicitando informações sobre como esta o caso dos cargos
0052-2018 considerados pelo Ministério Público como inconstitucionais, APROVADO
onde atinge...
Solicitando informações se a Prefeitura Municipal tem
0051-2018 previsão para o pagamento da Evolução Funcional dos
Professores da Rede Muni...

APROVADO

0043-2018

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Antonio Carlos
Volpato.

DESPACHO
FAVORÁVEL

0041-2018

Solicitando informações sobre limpeza e corte de mato nas
Escolas da Rede Pública Municipal.

APROVADO
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
0040-2018

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Fabiano Brasil
Macedo.

Solicitando a Diretoria de Ensino - Região de Pirassununga
0035-2018 informações sobre a motivação que levou ao fornecimento
de um frasco de...
0034-2018

Solicitando a Empresa de Correios informações sobre o
atraso na entrega de correspondências.

0030-2018 Voto de pesar pelo falecimento do Senhor Antônio Galhardo.
0027-2018

Solicitando informações sobre o Programa Federal "Mais
Médicos".

DESPACHO
FAVORÁVEL
APROVADO

APROVADO
DESPACHO
FAVORÁVEL
APROVADO

Solicitando informações se a Prefeitura Municipal irá
0025-2018 executar a remoção e/ou replantio de outras espécies
nativas, na Avenida Fra...

APROVADO

Solicitando informações se a Prefeitura Municipal já entrou
0024-2018 em contato com a Empresa Energy ou existe uma previsão
para a substitu...

APROVADO

Solicitando informações se já tem uma previsão e/ou
0020-2018 projetos para uma ampla limpeza e manutenção do
Ancoradouro, localizado na Áre...

APROVADO

Solicitando informações sobre as reformas das piscinas no
0017-2018 Centro Esportivo localizado ao lado do Ginásio de Esportes
Adriano José ...

APROVADO

Solicitando da concessionária Intervias se existe previsão
0016-2018 orçamentária e projetos no sentido da construção de uma
rotatória na SP...

APROVADO

Solicitando da concessionária Intervias se existe previsão
0015-2018 para o corte do mato na rotatória do trevo entre a Rodovia
Anhanguera e...

APROVADO

Solicitando da concessionário Intervias se existe previsão
0014-2018 para a solução do problema de alagamento de águas
pluviais, no trevo de...

APROVADO

0013-2018

Solicitando informações sobre a antiga Estação de
Tratamento de Água "Nego Moço".

APROVADO

0012-2018 Solicitando informações sobre a febre amarela no município. APROVADO
Solicitando informações sobre o resultado alcançado com o
0004-2018 parcelamento e anistia de juros, com a aprovação do
Projeto de Lei nº 31...
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Solicitando informações de onde serão aplicados os
0003-2018 recursos de emenda parlamentar do deputado federal
Nelson Marquezelli no valor ...

APROVADO

Solicitando informações se existe projeto para asfaltamento
0002-2018 da antiga Fepasa, no trecho compreendido entre as
APROVADO
Avenidas Ângelo Ramo...
0581-2017

Informações sobre o Campo do Cruzeiro, denominado como
Estádio Marcolino Barbosa.

APROVADO

Informações Prefeitura Municipal tem algum projeto ou
0580-2017 previsão para sanar os problemas de alagamentos de águas APROVADO
pluviais em alguns ...
solicitando informações se a Prefeitura Municipal iniciou as
0568-2017 obras de Drenagem e galerias de águas pluviais, das ruas
paralelas à ...

APROVADO

Solicitando informações se a Prefeitura não poderia utilizar
0567-2017 um pequeno espaço do terreno do Cemitério Novo, mais
precisamente um...

APROVADO

Informações se a Prefeitura tem algum projeto no sentido
0566-2017 de uma restauração no Portal de Entrada do município,
localizado na Av. N...

APROVADO

informações se a Prefeitura Municipal já tem alguma
0549-2017 previsão para limpeza e manutenção da Praça Mariano
Sanches, na Vila Salgueiro...

APROVADO

Informações se a Prefeitura Municipal já tem alguma
0548-2017 previsão para o índice de reajuste dos funcionários públicos
municipais para o...

APROVADO

Informações sobre o Centro do Turista, localizado na região
da Avenida do Comércio.

APROVADO

0545-2017

Solicitando que seja submetido à apreciação do Plenário o
0543-2017 presente pedido para que o Projeto de Lei Complementar nº RETIRADO
20/2017, que p...
Informações se está na programação da Prefeitura
0517-2017 Municipal a pavimentação asfáltica das Rua Nadir Zadra
Ribaldo, Jardim Salgueiro,...
0514-2017

Informações sobre atendimento médico na área de
ginecologia na região do Jardim Independência.

Informações sobre o funcionamento das câmeras de
0513-2017 monitoramentos e da central, que está sob
responsabilidade da Guarda Municipal.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Informações decisão proferida em setembro, onde a Justiça
0512-2017 declarou inconstitucional o preenchimento de uma série de
cargos público...

APROVADO

Informações se há previsão para a convocação de
0510-2017 enfermeiros aprovados no Concurso Público 02/2015, que
expira em 01/02/2018.

APROVADO

Informações se a Seção Municipal de Trânsito está fazendo
0509-2017 estudos e/ou projetos no sentido de adequar sinalizações,
pinturas de lo...

APROVADO

Solicitando à Agência Reguladora que no momento em que
0500-2017 os funcionários da BRK Ambiental fizerem as leituras do
consumo de água nos...

APROVADO

Solicitando informações sobre o projeto para a construção
0499-2017 de uma creche na área que a Prefeitura de Porto Ferreira
adquiriu da Soc...

APROVADO

Informações se a Prefeitura pode executar judicialmente
0493-2017 contribuintes que estão em atraso, mesmo aqueles que já
fizeram a proposta...

APROVADO

0492-2017

Informações sobre o Centro Dia do Idoso Maria de Fátima
Ferrari Bulgarelli.

APROVADO

0488-2017

Informações sobre a manutenção e atualização do site
oficial da Prefeitura Municipal.

APROVADO

Informações sobre a previsão para a convocação de
0487-2017 eletricistas de auto aprovados no último concurso público
realizado para tal fi...
0486-2017

Informações sobre a atuação do Controle de Vetores no
Município.

APROVADO

APROVADO

Informações sobre entulhos, pedras, cascalhos e outros
0485-2017 materiais que a Prefeitura Municipal está depositando na
área da antiga FEP...

APROVADO

Informações sobre limpeza e recuperação das margens do
0475-2017 Córrego no trecho compreendido entre os Bairros Jardim
Salgueiro e Lagoa Se...

APROVADO

0474-2017

Informações sobre a Estação de Tratamento de Água ETA
Correa Porto.

APROVADO

Informações sobre o funcionamento dos laboratórios de
0460-2017 informática que foram instalados em várias escolas da Rede APROVADO
Municipal de Ensi...
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Informações se já existe algum convênio ou projeto em
0459-2017 andamento para a revitalização de praças, áreas e/ou
parques públicos, atrav...

APROVADO

Informações sobre a possibilidade de uma parceria com a
0458-2017 Empresa Ambiental BRK para a colocação de pontos de
distribuição de água p...

APROVADO

Solicitando informações sobre o Código de Posturas do
0441-2017 município em relação à distribuição de panfletos com
propagandas nas residê...

APROVADO

Solicitando informações se existe algum projeto para a
0440-2017 implantação de aulas de Educação Física nas EMEI's de
Porto Ferreira.

APROVADO

Solicitando informações se consta da programação da
0439-2017 Prefeitura Municipal manutenções nos aparelhos de
ginástica artística que est...

APROVADO

Solicitando informações da Secretaria de Cultura quanto se
0438-2017 existe algum projeto no sentido da reativação de um
cinema em Porto Fe...

APROVADO

0437-2017

Solicitando informações sobre uma maior eficácia nas
respostas de requerimentos de autoria deste vereador.

APROVADO

0430-2017

Informações sobre a utilização e manutenção da quadra de
esportes do Jardim Santa Marta.

APROVADO

Solicitando informações sobre uma denúncia que este
0415-2017 vereador recebeu de munícipes que estavam no
Ambulatório Central, na tarde da ...

APROVADO

Solicitando a Superintendência Regional da CONAB
0403-2017 Companhia Nacional de Abastecimento no Estado de São
Paulo, para que o Fundo Soci...

APROVADO

Solicitando ao Deputado Federal Nelson Marquezelli,
0402-2017 interceder a Superintendência Regional da CONAB
Companhia Nacional de Abasteci...

APROVADO

0401-2017

Solicitando informações quanto aos valores da taxa de
inscrição do Concurso Público nº 02/2017.

Solicitando informações sobre convocação do primeiro
0394-2017 colocado em concurso público para o cargo de analista
regulador, a ser nomead...
0393-2017

Solicitando informações sobre o Centro de Zoonoses de
Porto Ferreira.
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Solicitando que o Conselho Municipal de Políticas Urbanas 0392-2017 COMPUR e órgãos do município, após as audiências públicas APROVADO
para a elabo...
Solicitando a prefeitura para intervir junto a Agência
0391-2017 Reguladora ou a Empresa Concessionária BRK Ambiental,
para que seja feita u...
0380-2017

Solicitando informações sobre a equipe de limpeza
terceirizada.

APROVADO

APROVADO

Solicitando informações se existe projeto para uma parceria
0379-2017 com a empresa concessionária de água de Porto Ferreira
ATIVADO
para a colocaçã...
Solicitando informações se existe algum projeto municipal
0378-2017 ou parceria com alguma empresa privada do setor, para a
reativação de um...

APROVADO

Informações se existe previsão para uma manutenção e
0364-2017 limpeza geral na escadaria e "ancoradouro" da Ponte Velha
do Rio Mogi Guaçu.

APROVADO

0363-2017

Informações sobre a sinalização da Rua 29 de Julho com a
Rua Nadir Zadra Ribaldo, na Vila Salgueiro.

APROVADO

0352-2017

Informações sobre consertos de calçadas portuguesas
defronte a prédios públicos.

APROVADO

0351-2017 Informações sobre a tarifa de iluminação pública.

APROVADO

Informações sobre os valores arrecadados com o convênio
estadual sobre multas de trânsito no município.

APROVADO

0349-2017 Informações sobre a colocação de lombadas no município.

APROVADO

Informações se já consta ou se há projetos no sentido de
0339-2017 iniciar estudos, impactos ambientais, financeiros, para
inclusão no Plano...

APROVADO

0338-2017 Informações sobre a Rede Pública de Ensino.

APROVADO

0350-2017

0337-2017

Informações sobre a Festa Junina Municipal que foi realizada
APROVADO
nos últimos dias 23 e 24 de junho.

Informações se já existe ou se tem algum projeto futuro no
0325-2017 sentido de divulgar a história de nossos prédios públicos,
considerados...

APROVADO

Informações sobre atividades culturais em praças, bairros e
outros locais públicos.

APROVADO

0324-2017
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Informações se há algum convênio com cartórios do
0323-2017 município, no sentido de conseguir benefícios para que
pessoas de baixa renda po...

APROVADO

Informações se há possibilidades de substituição e/ou poda
0308-2017 das árvores tipo FICUS, localizadas na Avenida Francisco
Denuncci, no t...

APROVADO

0307-2017

Informações sobre a falta de iluminação na Avenida Nicolau
Bruno, No Jardim Porto Novo.

APROVADO

0306-2017

Informações sobre a falta de iluminação na Avenida Rudolf
Streit, na Vila Sibila.

APROVADO

0305-2017 Informações sobre a preservação do Rio Mogi Guaçu.
0299-2017

Informações sobre o atendimento do CREAS - Centro de
Referencia Especializado de Assistência Social.

APROVADO
APROVADO

Solicitando ao Prefeito que solicite informações da Intervias,
0273-2017 sobre previsões da construção de uma passarela, na altura APROVADO
do KM 225...
Solicitando ao Prefeito que solicite informações da Intervias,
0272-2017 sobre previsões de investimentos no trevo de acesso aos
APROVADO
Bairros Pas...
Solicitando ao Prefeito que solicite informações da Intervias,
0271-2017 sobre previsões de investimentos no trevo de acesso aos
APROVADO
Bairros Jd....
0253-2017

Informações sobre a região dos Grandes Lagos na Vila
Sibylla, onde tem um portal e outras estruturas.

0252-2017 Informações sobre a Ponte Metálica do Rio Mogi Guaçu.

APROVADO
APROVADO

0232-2017

Informações sobre o contrato com a empresa que presta
serviços de limpeza publica em Porto Ferreira.

APROVADO

0231-2017

Informações sobre a programação de recolhimento de
matos e outros entulhos nas ruas da cidade.

APROVADO

0230-2017

Informações sobre a previsão para o conserto da
pavimentação asfáltica na entrada do Jardim Águas Claras.

APROVADO

0229-2017

Informações se existe uma previsão para a revisão do Plano
APROVADO
de Carreira do Magistério.

Informações sobre a colocação e/ou substituição de placas
0226-2017 de sinalização de trânsito, principalmente as placas de
"PARE".
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
Informações sobre a realização da tradicional FEIFE, nas
0225-2017 comemorações de 29 de Julho - Aniversário de Porto
Ferreira.

APROVADO

Informações se existe programação no orçamento e/ou
0224-2017 estudos para pavimentação asfáltica do trecho da Av. João
José Attab Miziara, ...

APROVADO

Informações se existe empresa contratada e/ou
0223-2017 responsáveis pelo paisagismo em praças, canteiros centrais APROVADO
e outras áreas verdes do ...
0222-2017

Voto de pesar pelo falecimento da Senhora Bruna Gusman
Luz Marques.

0215-2017 Informações sobre a Rodoviária Municipal.

DESPACHO
FAVORÁVEL
APROVADO

Informações sobre o processo de fiscalização pelo código de
0214-2017 posturas do município, no que se refere à notificação de
APROVADO
proprietários...
0213-2017

Informações sobre o atendimento da Saúde Pública
Municipal.

APROVADO

Informações sobre o atual funcionamento do Velório
0201-2017 Municipal, localizado ao lado do Cemitério Novo (Cristo Rei), APROVADO
no Jardim Aeropor...
Informações se há planejamento para este ano de alguma
0200-2017 anistia de juros em parcelamentos para moradores e
comerciantes que estão e...
0192-2017

Informações sobre a estrutura da Seção de Trânsito no
município.

APROVADO

APROVADO

Informações se existe na programação escolar da Rede
0191-2017 Municipal de Ensino, palestras aos alunos, bem como pais e
responsáveis, sobr...

APROVADO

Informações se existe na programação escolar da Rede
0190-2017 Municipal de Ensino, palestras aos alunos, bem como pais e
responsáveis, sobr...

APROVADO

0189-2017

Informações sobre o pagamento das tarifas de água e
esgoto da municipalidade.

Solicitando ao Deputado Estadual Campos Machado,
0183-2017 interceder junto ao DER, para que este órgão faça as
manutenções necessárias na V...
0179-2017

Informações sobre a fiscalização na entrega de panfletos
com propagandas nas residências
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA

Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
0173-2017

Informações sobre o Campo do Cruzeiro, denominado como
Estádio Marcolino Barbosa

APROVADO

Informações sobre o espaço que foi construído na Praça
0172-2017 Paschoal Salzano, para atendimento e outras finalidades a
fim de atender no...

APROVADO

informações sobre o atendimento no Centro do Turista,
0171-2017 localizado na Avenida João Martins da Silveira, Sobrinho
(Avenida do Comerci...

APROVADO

0170-2017

Voto de pesar pelo falecimento do Senhor João Batista
Januário

DESPACHO
FAVORÁVEL

0158-2017

Informações sobre a reforma do Estádio José de Oliveira
Mafra, Campo do Salgueiro.

APROVADO

0157-2017

Informações sobre a distribuição de merendas aos alunos
da Rede Pública Municipal de Ensino

APROVADO

Informações sobre o não funcionamento correto do
0149-2017 semáforo localizado na Avenida Engenheiro Nicolau de
Vergueiro Forjaz, cruzamento...

APROVADO

0148-2017

Informações sobre postes de iluminação pública existentes
dentro da ETA Corrêa Porto

APROVADO

0147-2017

Informações sobre o acesso existente entre os bairro Águas
Claras e Jardim São Manoel

APROVADO

0123-2017

solicitando informações sobre o auxílio transportes aos
alunos que estudam em Faculdades fora do município.

APROVADO

0107-2017

solicitando informações sobre a central de atendimento 192
APROVADO
(ambulância).

0088-2017

solicitando informações sobre a coleta de lixo e limpeza
pública no Parque Residencial Poro Bello.

APROVADO

0082-2017

solicitando informações sobre a empresa responsável pela
manutenção da iluminação pública.

APROVADO

0074-2017

solicitando informações sobre lotes para novos
empreendimentos comerciais distrito empresarial.

APROVADO

0052-2017

solicitando informações problemas apresentados na nova
Avenida Rudolf Streit.

APROVADO

0033-2017

solicitando informações sobre o término das obras na praça
Olívio Ferrari, no Alto do Serra D´Agua.

APROVADO

parabenizando os Senhores Paulo Carvalho e Renaldo Rocha
0032-2017 pelo aniversário do programa "abordagem Regional" levado APROVADO
ao ar pela Comun...
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Informações sobre a possibilidade de estudos para mudança
0362-2018 de itinerário de ônibus da empresa de transporte Rápido
APROVADO
D´Oeste da Rua 1...
solicitando do Deputado Federal Nelson Marquezelli a
0028-2017 possibilidade de apresentar emenda parlamentar, ou
conseguir junto ao Ministé...

APROVADO

solicitando ao Deputado Estadual Campos Machado (PTB),
0001-2017 recursos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para a
Santa Casa de Mi...

APROVADO
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