Munic€pio de Farroupilha
89848949000150
Pra€a Emancipa€Åo, S/N,
FARROUPILHA / RS - 95170-444
(54)32681611

RelatÅrio de Requerimentos
Assuntos: Geral

Situa‚ƒes: Aberto
Respondido

Data Requerimento Inicial: 01/01/2019
Data Requerimento Final: 31/12/2019

N‚ Req.

Data

Solicitante

Telefone

Assunto

292 08/01/2019

FERNANDO
(54)999054882Geral
MANTESE

293 11/01/2019

Izabella
Fagundes

294 25/01/2019 Adam Alves

(55)991135896Geral

Geral

Requerimento

Data
Resposta

1 - Qual o horƒrio de trabalho
exercido pelos servidores
operacionais das Secretarias
de Obras e Agricultura do
munic„pio? Horƒrio de
entrada e sa„da da manhÅ:
Horƒrio de entrada e sa„da da
tarde: 2 - Existe algum acordo
expresso, individual ou
18/01/2019
coletivo, entre munic„pio e
servidores ou sindicato
referente a carga horƒria
diƒria cumprida nas
secretarias de obras e
agricultura? Especialmente
referente as equipes
operacionais. Se sim, solicito
o encaminhamento deste.
Bom dia, gostaria de saber
qual lei criou e regulamenta o
cargo de auxiliar de educa€Åo
infantil no munic„pio, pois
busquei no portal e nÅo
encontrei. No plano de cargos
17/01/2019
municipais este cargo nÅo
esta. Assim, gostaria de saber
em qual lei encontro as suas
atribui€…es, cria€Åo, n†mero
de vagas, etc. E ter o link
para acessƒ-la. Obrigada!
Bom dia! Estou fazendo uma
pesquisa sobre o significado
dos s„mbolos municipais, a lei
org‡nica apenas cita quais
sÅo os s„mbolos. Preciso da lei
ou decreto de cria€Åo do
brasÅo e da bandeira e que
01/02/2019
institui seus elementos e
significados.. NÅo encontrei
dispon„vel no site da
prefeitura ou da c‡mara.
Poderiam me enviar? Desde
jƒ agrade€o.

Situa‚„o

Respondido

Respondido

Respondido
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Munic€pio de Farroupilha
89848949000150
Pra€a Emancipa€Åo, S/N,
FARROUPILHA / RS - 95170-444
(54)32681611
N‚ Req.

Data

Solicitante

Telefone

295 29/01/2019

Elu„za
Thomas

296 01/02/2019

Bruno Ruaro
(54)981611158Geral
Varisco

(54)34613902 Geral

Assunto

Requerimento

Data
Resposta

Gostaria de ter acesso a
rela€Åo de nomes de todos os
professores nomeados na
disciplina de Ciˆncias do
munic„pio de Farroupilha,
com sua atual lota€Åo (nome
da escola ou outra fun€Åo que
esteja desempenhando
atualmente). Al‰m disso,
20/03/2019
gostaria de ter acesso aos
contratos emergenciais de
professores de Ciˆncias jƒ
previstos para o in„cio do ano
letivo de 2019, relacionando
com o tipo de licen€a que
estÅo cobrindo e o nome do
professor efetivo da licen€a
em questÅo.
At‰ pouco tempo atrƒs, por
conta das atividades da
empresa Vivo Cal€ados, que
era localizada na rua Jaime
Rossler, as ruas Roma e
Guido Lovato possu„am fluxo
de mÅo †nica, sendo que uma
subia e a outra descia, com
placas tendo sido instaladas
para informar aos condutores.
Entretanto, apŠs a
transferˆncia da empresa
para a Av. das Ind†strias,
percebi que a maior parte
destas placas fora removida,
em especial das esquinas da
Av. Santa Rita e da Rua Jaime
Rossler que fazem conexÅo
com as ruas citadas
previamente, al‰m de ter se
tornado comum encontrar
carros estacionados em
ambos os lados destas vias. 21/02/2019
Por‰m, as placas da esquina
da Rua Vereador Cibelli com
a rua Roma nÅo foram
removidas, e os meios-fios
nÅo foram pintados de
branco, indicando que ‰
permitido estacionar, criando
confusÅo acerca do fluxo
correto para elas. Desta
forma, pergunto: - As ruas
Roma e Guido Lovato, que
circundam a antiga fƒbrica de
cal€ados Vivo, passaram a ter
fluxo em mÅo dupla, do in„cio
ao fim? - Se sim, quando serƒ
feita a remo€Åo e/ou
substitui€Åo das placas das
ruas Roma, ao lado da antiga
fƒbrica, e Vereador Cibelli, e
quando? - Se nÅo, por que
foram removidas as outras
placas?
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Munic€pio de Farroupilha
89848949000150
Pra€a Emancipa€Åo, S/N,
FARROUPILHA / RS - 95170-444
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N‚ Req.

Data

297 15/05/2019

Solicitante

Luana dos
Santos

Telefone

(54)984182814Geral

MARICELDA
298 11/07/2019 BORGES
(54)999402005Geral
FIGUEREDO

MARICELDA
299 16/07/2019 BORGES
(54)999402005Geral
FIGUEREDO

MARICELDA
300 19/07/2019 BORGES
(54)999402005Geral
FIGUEREDO

301 17/09/2019

Vinicius
Somacal

(54)991398711Geral

Assunto

Requerimento

Data
Resposta

Boa tarde, preciso fazer uma
pesquisa para minha
gradua€Åo na ucs e nao
encontrei no site da
prefeitura essas informa€…es:
Preciso ver quantos e como
16/05/2019
estÅo distribu„dos os
servidores efetivos, nomeados
em comissÅo e temporƒrios,
assim como estÅo agrupados
em cargos, classes, carreira e
quadro. Aguardo obrigada
QUAL FOI O PER‹ODO DE
FŒRIAS DA SERVIDORA
MUNICIPAL EM 2017?
VISTO QUE NO PORTAL
TRANSPARçNCIA - SALŽRIO
SERVIDORES TEM O
11/07/2019
DESCONTO, PORŒM NèO
ESPEC‹FICA SE FOI EM
DECORRçNCIA DE FŒRIAS.
AGUARDO RESPOSTA ATENCIOSAMENTE.
Boa-tarde, Preciso de
informa€…es sobre as f‰rias
do ano de 2017, da Sra.
Maricelda Borges Figueredo,
ex-servidora do munic„pio de
Farroupilha/RS. Jƒ
verificamos que teve desconto 18/07/2019
no mˆs de julho de 2017, por
meio do Portal Transparˆncia
- Salƒrio Servidores, por‰m
nÅo estƒ descrito como f‰rias.
Aguardamos resposta,
atenciosamente.
Bom-dia, preciso de
informa€…es sobre o per„odo
de f‰rias do ano de 2017, da
ex-servidora Maricelda
Borges Figueredo, dia e mˆs
que iniciou e dia e mˆs que
19/07/2019
terminou as f‰rias de 2017.
Visto que nÅo encontrei estƒ
informa€Åo no portal
transparˆncia/ salƒrio
servidores. Aguardo resposta.
Att.
Ola, gostaria de ter acesso
aos anexos do CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE
PRESTACAO DE SERVICOS 18/09/2019
14/2016 (HSBC), ANEXO I
principalmente (DESCRICAO
DOS SERVICOS/ACOES)
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Munic€pio de Farroupilha
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N‚ Req.

Data

Solicitante

Luana
302 12/11/2019 Oliveira
Mello

Telefone

(51)33085124 Geral

Assunto

Requerimento

Data
Resposta

Prezados, O ObservatŠrio de
Arquivos do RS
(http://www.ufrgs.br/papearq)
‰ um projeto de pesquisa da
UFRGS e visa conhecer e
acompanhar a situa€Åo das
quest…es arquiv„sticas no
Estado. Para isto, contamos
com sua colabora€Åo para
responder aos
questionamentos abaixo: 1. A
Prefeitura possui arquivo? 1.1
Em caso afirmativo informe:
a) Nome e contato da
institui€Åo; b) Cargo e
contato do responsƒvel pela
institui€Åo; c) Lei de cria€Åo
da institui€Åo (se poss„vel
encaminhar cŠpia digital ou
link para o documento). 1.2
Em caso negativo informe
13/11/2019
qual o ŠrgÅo/departamento
e/ou setor responsƒvel pela
gestÅo documental e prote€Åo
dos documentos de arquivo?
2. A Prefeitura possui uma
pol„tica p†blica arquiv„stica
e/ou um sistema de arquivos?
Em caso afirmativo informe a
legisla€Åo de cria€Åo (se
poss„vel encaminhar cŠpia
digital ou link para o
documento). Agradecemos a
aten€Åo e as informa€…es
encaminhadas.
Atenciosamente, Luana
Oliveira Mello Pesquisadora
ObservatŠrio de Arquivos do
RS Programa de
Aperfei€oamento, Pesquisa e
ExtensÅo em Arquivos
(PAPEArq/UFRGS)
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