PROTOCOLO

001/2016

002/2016

NOME

Adair

Airton

RG/CPF

800.xxx.xxx-79

170.xxx.xxx-02

JANEIRO / ANO 2016
DATA
SOLICITAÇÃO

DATA

RESPOSTA

Solicito através do presente
se a praia do jaca já foi
liberada pela FEPAM, e se já
04/01/2016 foi instalada Energia elétrica.

Pelo presente informo que
a Praia do Jacaquá foi
liberada pela FEPAM e que
está com a
rede elétrica ligada em
22/02/2016 prefeitas condições.

Tenho dúvida quanto ao
nome da praia de Jacaquá.
Qual a origem do
nome?Jacaquá pertence a
São Francisco ou Alegrete?
Gostaria de ter esse
esclarecimento desde já fico
04/01/2016 muito grato.

Informo pelo presente que
não existe denominação
oficial, o nome Jacaquá é
em função de que na
margem esquerda do Rio
Ibicuí, município de
Alegrete quase em frente a
praia, existe um afluente
com o nome de Jacaquá
que também denomina o
sub-distrito e a estação
férrea lá existente. O local
do Balneário também é
conhecido como " Passo do
22/02/2016 catarina"

003/2016

004/2016

005/2016

006/2016

Danielle

Clóvis

Marcelo

Isamara

706.xxx.xxx-04

Gostaria de Saber o Prazo
para Apresentar o Bloco de
Produtor com relação a
20/01/2016 movimentação de 2015

655.xxx.xxx-87

Gostaria de saber se o
balneário já está em
funcionamento? Aguardo !
23/01/2016 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
paraíso na natureza. Abraço
e Parabéns pela forma como
esta sendo conduzido a
26/01/2016 Administração .

765.xxx.xxx-49

Situação da praia do Jacaquá
é possível acampar e fazer
uso do local no momento,
está liberado ao publico,
gostaria de informações pois
pretendo viajar logo . Desde
26/01/2016 já sou grata pela resposta.

953.xxx.xxx-72

Venho através deste
informar a data de
apresentação dos blocos
de Produtor que vai de 05
de janeiro á 15 de março
21/01/2016 de 2016.

Comunico a você que o
27/01/2016 Jacaquá continua interditado.

Comunico a você que nossa
praia Jacaquá está interditada
27/01/2016 no momento.

A praia Jacaquá está
interditada, isto sem, não é
possível acampar. Desde já
27/01/2016 agradeço a Preferência.

PROTOCOLO

007/2016

008/2016

NOME

Jhessica

Neuza

RG/CPF

016.xxx.xxx-11

970.xxx.xxx-15

FEVEREIRO / ANO 2016
DATA
SOLICITAÇÃO

DATA

RESPOSTA

Bom dia! Estou tentando
contato com a Prefeitura,
mas sem sucesso. Aqui no
site informa que o
atendimento é das 08h00mim
ás 14h00min. Qual o horário
que consigo contato, por
10/02/2016 favor? Atenciosamente

Sua dúvida referente ao atendimento
da Prefeitura de São Francisco de
Assis. Saliente que o atendimento é
das 08h00min ás 14h00min. Telefone
para contatos: (055) 3252-1414 / 3252
- 1818 / 3252-1168 / 3252-1904 /
16/02/2016 3252 - 1522 / 3252 - 1861

Boa Noite Prezados, Favor
informar qual é o vencimento
do IPTU de 2016. Desde já
Agradeço pela Atenção, Att,
15/02/2016 Neuza

Boa Tarde! Venho por meio da sua
solicitação de informação através do
link de Acesso a informação lhe
responder a sua dúvida do momento.
O vencimento do IPTU de 2016 é o
Seguinte: 1º vencimento dia 11 de
abril de 2016 com desconto de 15% ;
2º vencimento dia 11 de maio de 2016
com desconto de 10% e o 3º
vencimento dia 11 de junho de 2016
com o desconto de 05%. *** Esses
vencimentos acima descrito é para
pagamento em parcelas únicas. Vale
salientar ainda que pode ser
parcelado o valor do seu IPTU em até
06 parcelas. Maiores informações
referente ao pagamento do IPTU na
Secretária Municipal da Fazenda, ou
16/02/2016 pelo telefone (055) 3252-1168

009/2016

010/2016

Carlos

Antônio

xxx.xxx.xxx-xx

xxx.xxx.xxx-xx

Solicito informação sobre o
horário de atendimento da
Prefeitura Municipal de São
Francisco de Assis bem
01/02/2016 como das Secretarias.

Sua dúvida referente ao horário de
atendimento da Prefeitura Municipal
de São Francisco de Assis. Saliente
que o atendimento é das 08h00min ás
14h00min. Sendo que a secretária
Municipal de obras e Saneamento é
das 07h30min ás 11h30min pela
manhã e pela tarde das 13h30min ás
17h30min, as demais secretárias que
o horário das 08h00min ás 14h00min.
Telefones para contatos : (055) 32521414 / 3252-1818 / 3252-1168 / 325216/02/2016 1904 / 3252 - 1522 / 3252 - 1861

Senhor Prefeito Horácio,
venho por meio deste
solicitar que o senhor informe
qual é a função do senhor
José Fabrício (pastor) na
secretária Municipal de
21/02/2015 Obras.

Senhor Antônio, O sr. José Fabrício é
secretário Adjunto de Obras - CC2
sua função é Assessorar o Secretário
Titular e substituir-lo em seus
impedimentos executar atividades de
Coordenação designado pelo
Secretário de obras. Todos os cargos
de confiança são de livre nomeação e
exoneração do Prefeito Municipal
estando a sua disposição 24 horas
22/02/2016 por dia.

MARÇO/ ANO 2016
PROTOCOLO

011/2016

012/2016

NOME

Neuza

Neuza

RG/CPF

DATA

SOLICITAÇÃO

DATA

RESPOSTA

970.xxx.xxx-15

Favor informar se já foi emitido o
Carnê de IPTU 2016, pois
possui imóveis neste município.
Desde já agradeço pela atenção.
03/03/2016 Att, Neuza

Venho por meio deste
informar que no dia 29 de
fevereiro de 2016, a
prefeitura municipal
juntamente com a DUETO
Tecnologia enviou os boletos
para o Correio e em breve
estará chegando na sua
Residência. Att, Mirian
04/03/2016 Bandeira

970.xxx.xxx-15

Agradeço pela resposta.
Entretanto resido na cidade na
Cidade do Rio de Janeiro.
Solicito a gentileza de enviar por
e-mail os carnês de IPTU 2016
de Maria Adelaide Caldeira
Cortez e outra dos imóveis
localizados na Rua Oscar José
Minussi, 179 e Av. 13 de
Janeiro, 0. Informo, também que
sou irmão e sou responsável em
pagar os dois IPTUs. Favor
enviar os dois boletos para este
e-mail, pois quero pagar mas
não tenho os boletos e o site
dessa prefeitura não tem opção
para eu acessar e imprimir os
mesmo. Fico no aguardo de
envio dos mesmo para o meu email. Gostaria de paga -los com
desconto, desde já agradeço
04/03/2016 pela atenção . Att, Neuza

Bom Dia, senhora Neuza,
venho por meio deste
comunicar que o servidor
Paulo Arilton responsável
pelos tributo está tomando
todas as providências para os
dois carnês de IPTU de 2016,
chegue até suas mão o mais
breve possível. Qualquer
dúvida referente ao IPTU
entre em contato com o
servidor Responsável, pelos
telefone (055) 3252- 1168 /
(055) 3252-1414 ou (055)
3252-1818 - ramal 218. Att,
Mirian Soares Bandeira /
07/03/2016 Responsável pelo SIC

0013/2016

Helton

501.xxx.xxx-72

Att,
Mírian Soares Bandeira - Responsável pelo SIC.

Favor remeter informações
sobre esta licitação porque não
acho no endereço eletrônico
conforme consta no Jornal
15/03/2016 ARAZÃO de hoje.

Não consta nº de Processo
solicitado, não tenho como
informart se é do municipio
ou Estado. Processos
Realizados: * Pregão
Presencial Registro de Preço
nº 008/2016 realizada no dia
16/02/2016 ás 09:00h,
homologada em 2202/2016.
* Dispensa de Licitação nº
008/2016 realizada no dia
04/03/2016, homologada em
04/03/2016. * Pregão
Presencial Registro de Preço
nº 016/2016, abertura dia
31/03/2016 ás 09:00h .
encontra-se na página do
município do link - "
LICITAÇÕES". São Francisco
23/03/2016 de Assis, 23/03/2016.

PROTOCOLO

014/2016

015/2016
Att,
Mírian Soares Bandeira
Responsável pelo SIC

NOME

Maristane

Eloi

RG/CPF

018.xxx.xxx-11

296.xxx.xxx-04

ABRIL/ ANO 2016
SOLICITAÇÃO
DATA
Boa Tarde! Somos proprietários de
uma fábrica de esquadrias em
alumínio aqui em Santiago, e
terimos interesse de participar da
Feira, gostaria de saber se é possível
15/04/2016 e qual o contato? Att Maristane
Boa Tarde, nasci nesta cidade e a
muito anos sai daí gostaria de pedir
uma informação, preciso pedir
certidão de Nascimento(2 via), o
cartorio era Antonieta Uberti, so
que não tenho o telefone do
cartorio poderia me passar.
27/04/2016 Obrigado pela atenão aguardo

DATA

RESPOSTA

Informamos que não
haverá feira este ano.
Quando haverá
seguramente poderá
participar e a inscrição
junto a Secretária
Municipal de Habitação,
06/05/2016 Industria e Comércio.

O Telefone para contato
do Cartório de Registros
Públicos é o Seguinte:
06/05/2016 (055) 3252-2661.

