PROTOCOLO Requisitante
DATA
54.618 –
30/07/2012

e-mail
08/04/2013
55.724
07/05/2013

CPF:
987.***.***-04
CPF:
003.***.***-08

e-mail
20/08/2015

CPF:
024.***.***-05

e-mail
21/08/2015

CPF:
017.***.***-25

e-mail
21/08/2015

CPF:
030.***.***-11

e-mail
26/08/2015

CPF:
009.***.***-70

e-mail
05/07/2016

CPF:
027.***.***-57

e-mail
05/07/2016

CPF:
689.***.***-15

Assunto

RECEBIMENTO

RESPOSTA

- Investimentos 2009 a 30/06/2012;
- Bens Imóveis 2009 a 30/06/2012;
- Dívidas Longo Prazo 2008 a 30/06/2012;
- Incentivos financeiros 2009 a 30/06./2012.
- Balancete Analítico contendo as Receitas Próprias
e de Terceiros do período de 2010 à 2012.
Relatórios e apontamentos, caso existam, realizados
pelo Sistema de Controle Interno, bem como os
demais documentos que tenham sido encaminhados
aos chefes do Poder Executivo Municipal entre os
exercícios de 2007 à 2010.
- Gostaria de saber os nomes dos estagiários e os
nomes das pessoas que ocupam cargos em comissão
(CC) na Prefeitura (que estejam ativos nesta data). I
- Nome da pessoa, II - Matrícula, III - Nome do
cargo ocupa.
- Gostaria de saber, se possível for, o nome das
empesas privadas, situadas no Município, que
foram autuadas pela FEPAM em 2015.
- Gostaria de ter acesso se possível aos últimos 5
laudos que ensejaram aposentadorias por invalidez
no âmbito da Prefeitura.
- Gostaria de ter acesso à lista nominal de todos os
servidores municipais que pagam pensão
alimentícia descontada diretamente de seus
contracheques, devendo constar ao lado de cada
nome o respectivo percentual de desconto em folha.
- Gostaria de saber quantos médicos do Programa
Mais Médicos estão trabalhando atualmente nas
unidades de atenção básica à saúde do município.

31/07/2012

15/08/2012

ANDAMENTO
PROCESSO
Concluído

08/04/2013

18/04/2013

Concluído

07/05/2013

24/05/2013

Concluído

20/08/2015

25/08/2015

Concluído

21/08/2015

25/08/2015

Concluído

21/08/2015

25/08/2015

Concluído

26/08/2015

28/08/2015

Concluído

05/07/2016

05/07/2016

Concluído

- Quantos professores municipais com contrato
temporário existiam em abril de 2016?

05/07/2016

05/07/2016

Concluído

PROTOCOLO
DATA
e-mail
05/07/2016
e-mail
05/07/2016

Requisitante

Assunto

RECEBIMENTO

RESPOSTA

CPF:
250.***.***-41
CPF:
011.***.***-50

05/07/2016

05/07/2016

05/07/2016

05/07/2016

Concluído

e-mail
02/08/2016

CPF:
028.***.***.-27

11/08/2016

11/08/2016

Concluído

e-mail
26/04/2017

CPF:
028.***.***.-27

26/04/2017

26/04/2017

Concluído

e-mail
30/04/2018

CPF:
339.***.***.-91

Quais são os programas voltados para os idosos que
o município dispõe no momento?
O município já regulamentou a lei de acesso à
informação (lei 12.527)? Se já regulamentou,
gostaria que me enviassem o Normativo.
Bom dia. Solicito informações a respeito do
Controle Interno da Administração Municipal de
Tapera: *Existe Lei Municipal que criou o Sistema
de Controle Interno ou o cargo de Agente de
Controle Interno? Qual é essa Lei? Se ela existe,
favor me encaminhar por e-mail. *Atualmente ele é
ocupado por servidor efetivo? *Quando foi
realizado o concurso para provimento do cargo e
qual banca realizou o concurso? *Se não há o cargo
de agente de controle interno, existe previsão de
criação do mesmo e de realização de concurso para
seu provimento?
Boa tarde. Gostaria de informações a respeito do
uso de contêineres navais para ampliação de
construções residenciais ou para própria residência.
Já há legislação no Código de Obras do Município
quanto isso? Atualmente é possível executar tal
projeto de forma legal no Município? Aguardo
retorno. Obrigada.
Boa Tarde. Registrei, em 12-03-2018, três pedidos
de acesso à informação contendo os seguintes
pleitos: a) Solicito acesso à identificação das 10
pessoas físicas ou jurídicas com os maiores débitos
inscritos em dívida ativa no Município. b) Quanto
aos 10 autos de lançamento de maior valor lavrados
em 2017, solicito acesso à identificação dos
contribuintes (nome e CPF/CNPJ) e dos respectivos
montantes (o valor de cada lançamento). c) Solicito

ANDAMENTO
PROCESSO
Concluído

30/04/2018

30/04/2018

Concluído

e-mail
10/07/2018

CPF:
007.***.***.-38

e-mail
08/10/2018

CPF:
025.***.***.-05

acesso à identificação das 10 pessoas físicas ou
jurídicas com os maiores débitos inscritos em
dívida ativa no Estado do Rio Grande do Sul.
Ocorre que eu não recebi email de confirmação,
tampouco as respostas correspondentes. Aguardo
retorno. Grata, Sara.
Solicito informação a respeito do número de novas 10/07/2018
matrículas de imóveis averbadas no município de
Tapera a contar de 2007.
Venho através deste solicitar informações a respeito 08/10/2018
da execução da "meta número 11" da Secretaria
Municipal do Desenvolvimento, contida no Plano
de Governo da atual administração que pretende
"Buscar parcerias para o calçamento até os pontos
turísticos", em especial a localidade de Linha
Etelvina, trecho compreendido entre o final da Rua
Santo Durigon até a Propriedade da Família
Crestani, um dos pontos turísticos do município.
Frente a isso, também objetivo saber se houve
algum andamento neste sentido sabendo que a Lei
Municipal nº 3.310, DE 13/03/2018 autorizou o
município de Tapera a firmar convênio com o
Estado do Rio Grande do Sul visando a
pavimentação poliédrica no interior do município.
Por último, gostaria de saber quais são os critérios
adotados para a pavimentação de algumas
localidades do interior em detrimento de outras, em
especial as localidades que possuem pontos
turísticos e que não estão sendo atendidas.

Total de Pedido de Informações desde 2012:

16 pedidos;

10/07/2018

Concluído

31/10/2018

Concluído

Relatório Estatístico
Tipo do Pedido:

Separação por Gênero:

- Eletrônico:

14

- Homens:

8

- Presencial

2

- Mulheres:

8

TOTAL DE PEDIDOS:

16

TOTAL DE PEDIDOS:

16

