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1236318 23/02/2017 15/03/2017 Solicita informações a cerca de projetos de política pública para mulheres em 2016.

Atuação em diversas frentes em parceria com o Conselho Municipal da Mulher, 

empregando políticas públicas que visem melhoria e ampliação nos cuidados com as 

mulheres, no que diz respeito a saúde, proteção e emponderamento da mulher.

1252859 16/03/2017 31/03/2017
Solicita documentos emitidos pela Secretaria de de Finanças no período de 2006 à 

2016 referente a empresas do setor aéreo.

Conforme legislação, informações sobre contribuintes só podem ser fornecidas 

mediante pedido de autoridade judicial. 

1257015 21/03/2017 05/04/2017 Solicita o ranking de arrecadação tributária por empresa no ano de 2016.
Conforme legislação, informações sobre contribuintes só podem ser fornecidas 

mediante pedido de autoridade judicial. 

1269752 05/04/2017 06/08/2017
Solicita cópia de memorandos, contratos ou acordos realizados entre a Prefeitura e 

empresa local
Solicitação de cópia deve ser realizada através de processo administrativo.

1341466 19/07/2017 18/08/2017
Solicita cópia notas fiscais e avulsas, de despesas alimentícias do Programa Nacional 

de Alimentação Escolar.

Informações devem ser verificadas junto ao FNDE - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação.

1341467 19/07/2017 18/08/2017
Solicita cópia da prestação de contas dos recursos recebidos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação.

Informações devem ser verificadas junto ao FNDE - Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação.

1345552 26/07/2017 15/08/2017
Solicita informações sobre Mancha Urbana, Zoneamento, Recursos Naturais e 

Alterção de Perímetro Urbano.
Informações deverão ser solicitadas através de processo administrtivo.

1357329 14/08/2017 30/08/2017 Solicita cópia do projeto "Atividade Delegada". Cópia enviada para o e-mail do informado.

1417228 09/11/2017 29/11/2017
Solicita saber detalhadamente a quantidade de médicos de especialidades no 

município.

O quadro de médicos do município é composto por: 9 cardiologistas adulto, 2 

cardiologistas infantis, 9 dermatologistas, 8 neurologistas adulto, 1 neurologista 

infantil, 16 ortopedistas, 3 otorrinolaringologistas.

1431814 29/11/2017 14/12/2017 Orientações para consulta de inscritos no Programa Habitacional. Solicitado novo contato com a munícipe para verificar se o problema persiste.
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