PROTOCOLO

NOME

RG/CPF

SOLICITAÇÃO

1

Nádia

451.xxx.xxx-00

2

Aura

832.xxx.xxx-20

3

Paloma

040.xxx.xxx.08

4

José

398.xxx.xxx-53

solicita a gentileza em informar -me oficialmente
sobre a forma como está sendo implementao o
projeto que elaborei a pedido de V.Sa. E que foi
enviado ao Ministério da Saúde.
Posso formalizar meu negocio pelo portal do
empreendedor?
Www.portaldoempreendedor.gov.br
Quanto a prefeitura gastou no ano de 2011 com seus
servidores em viagens e diárias para cursos/ eventos
de aprefeiçoamento
Solicito , se possivel com a devida urgência , cópia
para o e-mail pentifino@gmail.com da lei número
183/2006 da agroindustria.

587.xxx.xxx-68

Bom dia gostaria de saber como posso vender
sorvete no balneário , qual o valor para estabelecer e
quando posso começar a trabalhar?

5

Natal

6

Guilherme

027.xxx.xxx-42

7

Clenir

023.xxx.xxx-24

Quais os documentos e procedimentos adotados
para retirada de certidão negativa municipal?
Venho através deste solicitar informações de teor
relacionado as placas sinalizadoras de nomes
vulgares e cientificos das arvores da Praça Coronel
Manoel Viana, em contra tempo retifico a
inportância de informações.

398.xxx.xxx-53

Tentamos sem sucesso algum encontramos e
baixamos o texto da referida lei de nº 183/2006. Tal
objetivo é pelo fato de precisarmos de uma lei
municipal que sirva de parametro para a nossa.

8

José

DEFERIDO

x

x

x

x

x

x

x

INDEFERIDO

9

10

Luiza

Nara

810.xxx.xxx-10

Gostaria de ser informada se haverá concurso
público para tec. Em radiologia e se poderiam me
enviar o link para que eu possa me inscrever . Desde
já obrigada.

x

451.xxx.xxx-91

Bom dia , bonito o Slogan da Prefeitura: " Fazendo
mais por você". Mas estão esquecendo da
iluminação pública, a qual é cobrada nrigorosamente
na conta da AESUL oi foi porque as eleições
terminaram e não precisão mais de votos.

x

11

Venceslau

0

12

Gelsa

105.xxx.xxx-04

13

Dhione

014.xxx.xxx-41

14

Leandra

109.xxx.xxx-87

Boa tarde em 1971, eu tinha 16 anos e conheci uma
menina numa festa junina na escola luterana , bairro
Harmonia , canoas , o nome dela era orides e nunca
mais a i, pois voltou no outro dia para sua cidade ,
São Francisco e desde e então tento localiza-la.
Fui servidora da Prefeitura de São Francisco de Assis
de 1996 a 2004, preciso de uma certidão atualizada
de tempo de contribuição ao regime próprio de
previdencia , gostaria de saber telefone e e-mail dos
responsáveis para que possa fazer a solicitação
formalmente.
Bom dia , gostaria de saber comom está a situação
do balneario da praia do Jacaquá. Sei que a água está
impropria para banho, mas a questão das instalações
? Banheiros, rede elétrica, bares... Está tudo ok?
Desde já agradeço.
Boa tarde gostaria de saber quais os valores para
acampamentosna praia de jacaquá ? E se ainda tem
lugares disponiveis ? Obrigada

x

x

x

x

15

Adriana

105.xxx.xxx-68

16

Tanize

308.xxx.xxx-54

17

Celanira

468.xxx.xxx-34

18

Christian

0

19

20

21

Pedro

Sidinei

Sidinei

Gostaria de receber noticias de meu tios Silvios e
Moacir Irmãos de minha mãe teresinha leiria
Machado nascida nesta cidade em 23/07/D10 filha
de acilo Pereira Machado e Maria Leiria. Pois, minha
mãe gostaria de ter informações de seus irmãos.
Bom dia, gostaria de solicitar o informe de
rendimento 2012 do meu pai falecido pai Eron Bueno
Luiz ( servidor Municipal)
Tenho nivel superior em técnico de nutrição e
dietética. Tenho experiência na area de nutrição .
Trabalhei na prefeitura Municipal de quarai.
Trabalhei no CRAS; Cozinhas comunitárias e
populares; bolsa familia e controle de peso de
criançaa de baixo peso.

x

x

Boa Tarde A respeito da feicassis quando estará
disponiveis a locação de Stands para a feira?

x

496.xxx.xxx-00

Em conformidade com a lei de acesso a informação (
lei nº 12.527 de 18.11.2011) nsolicito informação a
respeito do planejamento contemlando projetos de
pavimentação( calçamento ou Asfaltamento) e de
águas pluviais do trecho( Quadra) da rua Pinheiro
Machado

x

451.xxx.xxx-68

Favor informar em qal distrito está localizado o
rincão do Buricaci e quantos Km da área urbana

x

451.xxx.xxx-68

Favor informar em qal distrito está localizado o
rincão do Buricaci e quantos Km da área urbana

x

22

Geni

700.xxx.xxx-68

23

Roger

486.xxx.xxx-72

Olá somos de uruguaiana e queremos saber sobre o
rodeio de São Francisco favor entrar em contato
muito obrigado teresa CTG Sinuele do Pago Uruguaiana
Sou da FLAMA confeçãoes de Santa Maria - RS e
gostaria de me menter informado sobre as licitações
existentes de camisetas, pois produzo e poso
participar de licitações. Muito obrigado! Roger
Weissheimer

24

Saulo

079.xxx.xxx-05

25

Marcia

000.xxx.xxx-69

26

Cloracy

003.xxx.xxx-00

Gostaria de saber quanto custa um terreno . A cidade
e muito bonita tranquila gostaria de saber se motar
algum comercio ai da para viover bem.
Gostaria de receber e-mail do chefe de gabinete para
enviar-lhes um curricullun de empresa de leilões para
posteriores contatos
Retirada de descarte de lixo residencial referente a
rua 10 de novembro, nº 882

434.xxx.xxx- 91

Esta lei determina a largura minima dos corredores
das estradas municipais e vicinais. Solicito a definição
de estradas municipais e vicinais e baseado nestas
definições como está enquadrada a estrada que liga
a cidade de São Francisco de Assis.

1

Tenho constatado que o site do Município está muito
desatualizado. Porque? Quem é o responsável ? E
qual a dificuldade em mante-lo atualizado?

27

28

Luis

João

x

x

x

x
x

x

29

Alene

012.xxx.xxx-61

30

Telma

249.xxx.xxx-49

31

zqodFkFNEJ4

zN1.xxx.xxx-1j

32

Marilia

005.xxx.xxx-04

A/c farmacêutica bom dia ! Peço a sua atenção e
colaboração para que me envie CRF, SUS, Alvará de
funcionamento e localização, pois sem esses
documentos não pederemos mais mandar
medidamentos controlado. Att. Alene Andreis
CRF/RS 1623xxx
Sr. Prefeito gostaria de saber se o senhor recebeu
minha correspondencia, sobre aval da continuação
da rua borges de medeiros . Qualquer contato,
popde enviar no e-mail de minha esposa. Como
moramos na Zona Rural em SM, temos apenas
celulares.
Gostaria de saber como que eu faço inscrição para
participar do evento que será reaizado nos dias 24 e
5 de julho aguardo resposta
Olá Boa Tarde!! Gostaria de saber se vai sair
concurso publico ou processo seletivo para
Assistente Social. Obrigada pela atenção.

33

Cid

454.xxx.xxx-20

Preciso de um e-mail para fazer uma denuncia grave

x

602.xxx.xxx-91

Gostaria de saber qual o horario de funcionamento
da Prefeiturav Municipal , neste periodo de verão,
afim de apresentar os blocos ( talões) de produtor
rural. Até que dia é o prazo para apresentação.

x

007.xxx.xxx- 27

Gostaria de ter informações sobre o concurso nº
001/2012 para o cargo de Auxiliar Administrativo? Se
alguém foi nomeado, visto que minha classificação é
de 2º lugar. Também gostaria de saber se será
prorrogado já que prescreverá em junho de 2014.

x

34

35

Antônio

Fabiula

x

x

x

x

36

Marco

255.xxx.xxx-68

37

Jaco

804.xxx.xxx-91

38

Everalo

613.xxx.xxx-15

Em nome da equipe do site Desgarrado de São Chico
de Assis, solicito que a organização da Feicassis
disponibilize em stand no evento de 1/04 de maio de
2014, para que ali ocorra um reencontro dos
Assisense espalhados por este Brasil afora.
Por gentileza venho por meio desta pedir um
esclarecimento. Meu Sogro está enterrado em uma
gaveta no cemintério municipal e queria saber qual a
situação pois tenho noticia que ele teria que ser
retirado da gaveta e nome dele é João Dorneles de
Vargas
Gostaria de obter via e-mail mesmo, a certidão
negativa de débito com a fazenda municipal. Preciso
desse documento para me escreer no projeto autor
presente. Desse modo, conto com seu apio e
compreenção Gracias.

323.xxx.xxx-49

Há buracos/ Cateras/ recuperações ineficazes em
trchos da BR 287 ( de São Vicente á Santa Maria) ERS
241 e ERS 460 que dão Acesso a São Francisco de
Assis. Minha sugestão é a urgente integração / União
das prefeituras da Região numa Ação pelo Processo
para o bem de todos.

x

022.xxx.xxx-75

Olá sou acadêmica do curso de ciências biológica da
URCAMP Alegrete e necessito dos seguintes dados
para a conclusão de curso. Nº de bairros da cidade e
nº de habitantes por bairro e também o mapa da
cidade. Desde já agradeço.

x

39

40

Maria

Delânia

x

x

x

41

Luiz

42

Luiz

43

Roberto

estou escrevendo um livro sobre os imigrantes, e a
história das cidades missioneiras, quando fundadas e
os combates havidos aí, nas revoluções. Havia
0431.xxx.xxx-91 alguma publicação sobre estes assuntos? Gratos
Boa Noite! Gostaria de saber se existe uma lei
municipal nessa prefeitura, para isentar de IPTU
pessoas com doenças Graves ( Isquemia cerebral)
irreversível como tem em algumas cidades. Caso
exista , solicito por gentileza me informar . Agradeço
207.xxx.xxx-78 atenção.

149.xxx.xxx-87

44

Pedro

419.xxx.xxx-72

45

Ariane

015.xxx.xxx-77

46

Thalles

029.xxx.xxx-38

Sou Advogado- OAB/RS 51.218 e fui contratado pela
ex Funcionária Srª. Nádia, que necessita novamente a
expedição de uma certidão de tempo de serviço
completa , prestado na Prefeitura. Na certidão
fornecida anteriormente.
Informação acerca da Estrada Passo do Catarina,
acesso a praia do jacaquá . A via é municipal ou
estadual. Se é municipal qual a lei passou para o
mnicipio ? E qual é a metragem do leito da via (
leitocarroçavel) e da faxa de dominio.
Oi tudo bem. Eu quero saber quando vai abrir as
inscrições para cargo público daí, é que eu estou
interessada em participar. Obrigada.
Olá, gostaria de saber qual o número ou meio de
contato para esclarecer algumas dúvidas sobre o
Jacaquá, pois sou o dono da página no facebook, e
preciso de um número de contato para poder
direcionar essas pessoas. Obrigado

x

x

x

x

x

x

47

48

Luciano

Gesiane

510.xxx.xxx-49

Olá, com a finalidade de subsidiar pesquisa
acadêmica solicito informações acerca do
quantitativo de pedidos de informações solicitadas a
esse ente público, no ano de 2014, com base na lei
de Acesso á informação, para melhor instruir a
pesquisa.

x

795.xxx.xxx-34

Bom Dia, hoje, fazem três dias que tento acessar
arquivos da página do município, mas infelizmente
não consigo, aparece que os arquivos estão vazios.
Gostaria das leis orgânicas municipais e regime
juridico do municipio, mas a página está indisponivel.

x

49

Neuza

970.xxx.xxx-15

50

Liliane

005.xxx.xxx-50

Bom Dia! Favor informar qual a data do vencimento
do IPTU 2015 relativo ao imóvel localizado á Rua
Oscar José minussi, 179, Bairro Assis Brasil
Bitencourt, São Francisco de Assis, Rs, e também , se
existe a possibilidade de se obter as guias.
Bom dia , procurei no site de vocês mas não
encontrei a Lei Orgânica e o RJU, que segundo o
edital serão conteudos do concurso Público . Peço se
possivel a gentileza de mandar por e-mail ou
informar o link para que eu possa ter acesso aos
dispositivos.

015.xxx.xxx-80

Se posso realizar a inscrição para concurso , estou no
6º semestre do curso Bacharel em Administração de
empresa e a vaga que quero inscrever-me e
Assistente Adnimistrativo a qual pede o curso tecnico
com no minimo 401 horas. Obrigada

51

Barbara

x

x

x

52

53

54

Ana

Oseias

Diele

022.xxx.xxx-09

Bom dia, gostaria de saber onde posso encontrar a
lei orgânica do municipio. Estou estudando para o
concurso que srá realizado e estou tendo dificuldade
em encontrá-la . Pode ser mandado por e-mail.
professora80@hotmail.com, obrigada!

x

082.xxx.xxx-53

Sou vice secretário da congregação Cristã no Brasil
Administração de Santa Maria, que é responsavekl
pela congregação cristã no Brasil nesta cidade, na
Rua Barros Cassal, 850, cep 97.610-000. Gostaria de
saber para poder encaminhar o necessário.

x

004.xxx.xxx-50

Boa noite.. Gostaria de saber qual o procedimento
adotado pela Prefeitura oara chamar os aprovados
para professora de educação infanti e gostaria de
acompanha a lista de convocados . Como faço para
saber que já foi Chamado.

x

55

Carolina

013.xxx.xxx-38

56

Fabiana

006.xxx.xxx-39

Olá! Prestei concurso para a prefeitura de São
francisco de Assis e abtive a 1ª colocaçãopara o cargo
de Agente tributário. Como o concurso é cadastro
reserva , gostaria de saber se há alguma possibilidade
de nomeação e se existe uma previsão.
Olá estou concluido o curso técnico de edificações no
centro tecnológico Parobé em Porto Alegre , e
gostaria de saber como posso enviar curriculumm
para estagiar na cidade de São Francisco de Assis,
pois possuo residência na mesma gostaria de ter
conhecimento.

006.xxx.xxx-06

Qual o CNPJ e o nome da empresa que faz o
hospedagem e manutenção do site da Prefeitura.

57

Ronaldo

x

x

x

58

Felipe

024.xxx.xxx-05

Boa Tarde, Gostaria de saber os nomes dos
estágiarios e o nomes das pessoas que oucupam
cargos em comissão ( CC ) na prefeitura ( que
estejam ativas nesta data). Gostaria de saber: O
nome da pessoa, matricula, nome do cargoque
oucupa e suas atribuições.

59

Ana

030.xxx.xxx-11

60

Zaira

017.xxx.xxx-25

Bom dia. Nos casos de aposentadoria por invalidez
sempre existe um documento médico que respalda o
pedido, certo? Tipo, um laudo ou uma pericia médica
em que consta o nome da pessoa e a doença que ela
tem, e isso justifica ela poder se aposentar por
doença.
Boa Tarde! Gostaria de saber, se possivel for, o nome
das empresas privadas, situadas no município que
foram autuadas pela FEPAM em 2015. Desde já
agradeço atenção.

009.xxx.xxx-70

Olá! Gostaria de ter acesso a lista nominal de todos
os servidores municipais que pagam pensão
alimentícia descontada diretamente em seus
contracheque . Devendo contar ao lado de cada
nome o respectivo porcentual do desconto em folha)

61

Dimas

62

Giesi

029.xxx.xxx-40

63

Adair

021.xxx.xxx-15

Bom dia! Queria saber se vocês tem previsão de a
apartir de quando irão começar a chamar o pessoal
do concurso Público? Obrigada, aguardo retorno.
Solicito através do presente , o dia da abertura da
temporada do Campi.

64

Adair

021.xxx.xxx-15

A partir de que dia vai ter energia eletrica no Jacaquá

x

x

x

x

x

x

x

65

Adair

021.xxx.xxx-15

Solicito através do presente se a praia do jaca já foi
liberada pela FEPAM, e se já foi instalada Energia
Elétrica.

66

Airton

170.xxx.xxx-53

67

Danielle

968.xxx.xxx-04

68

Clóvis

953.xxx.xxx-72

69

Marcelo

655.xxx.xxx-87

Tenho dúvida quanto ao nome da praia do Jacaquá.
Qual a origem do nome? Jacaquá pertence a São
Francisco de Assis ou Alegrete? Gostaria de ter esse
esclarecimento. Desde já fico muito grato.
Gostaria de saber qual o prazo para apresentar o
bloco de produtor com relação a movimentação de
2015.
Gostaria se saber se o balneario já está em
funcionamento? Aguardo! Obrigado!
Bom Dia ! Apesar da distância sempre que posso
estou em São Francisco de Assis e Balneário.
Pretendo fixar um imóvel ou residência para melhor
desfrutar esse paraiso na natureza, abraços e
parabéns pela forma como está sendo conduzido a
Administração.

765.xxx.xxx-49

Situação da praia do Jacaquá é possivel acampar e
fazer uso do local no momento, está liberado ao
público gostaria de informações pois pretendo viajar
logo, desde já sou grata pela resposta.

70

Isamara

x

x

x
x

x

x

