
Ouvidoria

DateSubmitted UserIp NomeTelefone AssuntoMensagemNumero Assunto

22/07/2020 12:25:20 191.6.155.219 Ivania ***** **** ***** **** Irregularidades sobre CoronavirusGostaria que fosse investigado a irregularidade de bares abertos onde existe diferença pessoas, e a maioria idosos que frequentam e sem respeito as normas vigentes de prevenção ao Coronavirus, em especial na bandeira vermelha.593376 Reclamação Qnt. Assunto

18/06/2020 00:34:12 186.193.1.217 Adam ********* ***** **** Cópia Lei SímbolosBom dia!  Estou fazendo uma pesquisa sobre o significado dos símbolos municipais, a lei orgânica apenas cita quais são os símbolos. Preciso da lei ou decreto de criação do brasão e da bandeira e que institui seus elementos e significados.. Não encontrei disponível no site da prefeitura ou da câmara. Poderiam me enviar?   Desde já agradeço.408475 Solicitação 1 Reclamação

12/05/2020 15:01:23 131.161.191.112 João **** **** ***** **** IPTUOlá. Estou precisando da Guia para pagamento IPTU (preciso lançar no IR também. Ocorre que pelo número 33331166 não há resposta de atendimento. Sou grato pelo retorno.847962 Solicitação 2 Solicitação

20/04/2020 12:31:14 186.251.251.2 Karin ********* ***** **** OrientaçãoBoa tarde, tudo bem?! Como está descrito acima me chamo Karin, tenho origem no MT - capital; vim à Chapada para trabalhar porém essa Pandemia interferiu nos planos e o projeto de tal empresa acabou e todos fomos demitidos. Escolhi pernacer na cidade, pois não tenho o luxo de parar de trabalhar. Estou com uma vaga de emprego prometida e pretendo ficar um tempo mais na cidade. Posso ter um horário agendado com o Sr. prefeito para ter uma orientação e um porto seguro de estadia? Posso explicar melhor meu planejamento para que vocês analisem e vejam se está de acordo de fato. Obrigada!171391 Orientação 2 Orientação

20/04/2020 12:31:08 186.251.251.2 Karin ********* ***** **** OrientaçãoBoa tarde, tudo bem?! Como está descrito acima me chamo Karin, tenho origem no MT - capital; vim à Chapada para trabalhar porém essa Pandemia interferiu nos planos e o projeto de tal empresa acabou e todos fomos demitidos. Escolhi pernacer na cidade, pois não tenho o luxo de parar de trabalhar. Estou com uma vaga de emprego prometida e pretendo ficar um tempo mais na cidade. Posso ter um horário agendado com o Sr. prefeito para ter uma orientação e um porto seguro de estadia? Posso explicar melhor meu planejamento para que vocês analisem e vejam se está de acordo de fato. Obrigada!757021 Orientação 5 Total 2020

02/12/2019 16:34:42 189.31.223.45 Leandro *** ****** ***** **** Contato ObrasBoa Tarde! gostaria de receber um email com a informação do contato do secretário de Obras, para oferecer os serviços da nossa empresa, Saneamento, limpeza de fossas, desentupimento de esgotos e pluviais.694281 Solicitação

21/10/2019 09:37:03 191.184.160.30 Simone ** ******** ***** **** DOCUMENTOBOM DIA  SOMOS DA OLHAR CLINICA, DA CIDADE  DE PASSO FUNDO,GOSTARIA DE SABER O NOME DO SECRETÁRIO(a) DA SAÚDE DO MUNICÍPIO,POIS PRECISAMOS ENVIAR UMA CORRESPONDÊNCIA PARA O MESMO .  ABRAÇO SIMONE  21 DE OUTUBRO DE 2017755330 Solicitação Qnt. Assunto

21/10/2019 09:36:57 191.184.160.30 Simone ********** ***** **** DOCUMENTOBOM DIA  SOMOS DA OLHAR CLINICA, DA CIDADE  DE PASSO FUNDO,GOSTARIA DE SABER O NOME DO SECRETÁRIO(a) DA SAÚDE DO MUNICÍPIO,POIS PRECISAMOS ENVIAR UMA CORRESPONDÊNCIA PARA O MESMO .  ABRAÇO SIMONE  21 DE OUTUBRO DE 2017662689 Solicitação 5 Solicitação

18/10/2019 19:36:33 187.182.133.4 Cainã **** ****** ***** **** PROJETO DE DECORAÇÃO DE NATAL 2019Somos uma tradicional e qualificada empresa de decoração de ambientes internos e externos, com bom gosto, custo-benefício atrativo e ótima repercussão em todas as mídias. Temos expertise de 30 anos em decoração de Natal! Desenvolvemos projetos de decoração de Natal com preparação de propostas com montagem em designe gráfico realista. Inovação é um dos nossos diferenciais competitivos. Surpreenda-se com nossos projetos e deixe a magia e a luz do Natal iluminar sua Cidade. Esperamos, realmente, que vocês nos convidem para desenvolver projetos de decoração, bastando, em termos práticos informar seu interesse, qual verba  vocês estarão disponibilizando este ano, a fim de nos adequar a esse montante, aliando bom gosto e custo-benefício. Sempre com excelência em decoração. Qualidade na prestação de serviços. Ligue ou mande mensagem via Whatsapp. No aguardo, atenciosamente, Cainã Duarte Andrade. 11957915535 (Whatsapp) / 48 98451 6582 (telefone) - contato.cainaduarte@gmail.com  A MAGIA DO NATAL. Com ética e carinho n108348 Comercial 2 Comercial

18/10/2019 19:36:32 187.182.133.4 Cainã ********* ***** **** PROJETO DE DECORAÇÃO DE NATAL 2019Somos uma tradicional e qualificada empresa de decoração de ambientes internos e externos, com bom gosto, custo-benefício atrativo e ótima repercussão em todas as mídias. Temos expertise de 30 anos em decoração de Natal! Desenvolvemos projetos de decoração de Natal com preparação de propostas com montagem em designe gráfico realista. Inovação é um dos nossos diferenciais competitivos. Surpreenda-se com nossos projetos e deixe a magia e a luz do Natal iluminar sua Cidade. Esperamos, realmente, que vocês nos convidem para desenvolver projetos de decoração, bastando, em termos práticos informar seu interesse, qual verba  vocês estarão disponibilizando este ano, a fim de nos adequar a esse montante, aliando bom gosto e custo-benefício. Sempre com excelência em decoração. Qualidade na prestação de serviços. Ligue ou mande mensagem via Whatsapp. No aguardo, atenciosamente, Cainã Duarte Andrade. 11957915535 (Whatsapp) / 48 98451 6582 (telefone) - contato.cainaduarte@gmail.com  A MAGIA DO NATAL. Com ética e carinho n267376 Comercial 2 Esclarecimento

15/10/2019 17:39:20 191.6.158.111 Marisa ***** ***** ***** **** EsclarecimentoBoa tarde! Venho por meio deste solicitar uma listagem onde conste o nome de todos os profissionais da educação do município de Chapada, sejam eles concursados, contratados ou cargo de confiança, bem como a sua respectiva contratação e o setor específico em que está atuando no momento.343113 Esclarecimento 3 Informações

30/09/2019 14:30:59 200.71.122.102 Jeferson ******** ***** **** Obras PúblicasBom dia.  Venho por este canal de comunicação, solicitar informações acerca da obra realizada no salão da comunidade de Três Mártires, interior do Município de Chapada.  Solicito informações sobre a situação da obra e qual empresa responsável. Caso não esteja acabada, quais os motivos da demora em sua finalização e qual a previsão de conclusão.  Também solicito informações sobre o recurso público investido, qual o valor já aplicado, quanto a obra custará aos cofres públicos e de onde veio o recurso, seja de emenda parlamentar, recurso livre da administração ou outro.  Se possível, solicito cópia do projeto arquitetônico.833735 Informações 1 Denuncia

10/09/2019 22:17:19 177.79.1.85 Brayan ***** ***** ***** **** Vaga EmpregoBom dia! Gostaria de saber o que preciso fazer para saber se há vagas de meio período em alguma área da Prefeitura Municipal.   Desde já agradeço.925996 Informações 13 Total 2019

26/06/2019 11:04:18 201.140.221.47 Cristiana *** ****** ***** **** multaBom dia ! Foi enviada uma postagem para a secretaria de transito , pedindo suspensiva de uma inflação com o nome de Gilmar Schons. Peço por gentileza que por favor me atenda pois ele pagara a multa porém no momento precisa da suspensiva devido ponto da CNH. Será despedido se não construir a mesma.851384 Solicitação

24/03/2019 23:29:03 191.6.153.175 Daniel ****** ***** ***** **** EsclarecimentoSobre a educação, mais especificamente sobre o turno integral AABB comunidade Gostaria de saber como uma professora que é contratada através de um processo seletivo com prazo temporário pra exercer a função na qual ela se inscreveu e passou está exercendo outra função? Sabendo ainda que a mesma passou no processo seletivo aonde no edital  tinha sua função bem específicada! Tendo então que exercer a sua função que a mesma se inscreveu e estava ciente disso, correto?! Isso não é desvio de função? E ela tem formação para exercer a função para qual está atuando no momento?281236 Esclarecimento

22/03/2019 12:30:42 191.6.153.175 Márcia **** ******* ***** **** DenúnciaComo uma pessoa que foi contratada pelo programa  aabb comunidade/ turno integral para exercer a função de dança  e está exercendo outra função fora de sala de aula?? Existe um contrato temporário com a função que ela deve exercer e um edital a ser cumprido514264 Denuncia

18/03/2019 16:29:53 179.236.199.101 Yudisay **** ****** ***** **** Yudisay Ferrer salasPEDIDO DE ABRIGO E  TRABALHO - Ola,  meu nome é Yudisay Ferrer, pronucia-se Judy. Sou venezolana de Caracas e formada em Administração de Empresas, tenho curso de Contabilidade,  Auxiliar Administrativo, já  trabalhei como atendente em Bancos do meu país e também tambem caixa em supermercados,  recepção de escritório e ainda como secretária. Estou usando esse meio para conseguir uma oportunidade de trabalho e abrigo temporário. Moro em Boa Vista há quase dois anos com meu filho de oito anos, Alejandro e tenho tentado a interiorização através do Programa Acolhida do Exército e ACNUR, mas infelizmente não consegui nenhuma chance. Quando vim para Boa Vista aprendi o ofício de manicure, design de sobrancelhas e micropigmentação e através desses trabalhos que tenho ganhado a vida, mas essa cidade está com escassez de oportunidades e resolvi tentar eu mesma consegui uma chance oportunidade de emprego. Gostaria de encontrar algum trabalho na área que tenho formação. Sou responsável, esforçada e quero oferecer ao meu728215 Solicitação

08/02/2019 17:03:04 186.251.255.190 Josiene ***** ***** ***** **** Feriados municipaisGostaria de confirmar se os dias 19 de março e 03 de junho são feriados municipais.   Obrigada.224869 Informações

Qnt. Assunto

30/11/2018 10:55:01 177.101.221.131 Rpi ********** ***** **** testeteste651079 Comercial 1 Comercial

20/11/2018 13:03:28 152.254.148.6 Luiz ********* ***** **** Mais médicos.Sr.prefeito; parabéns pelo seu apoio a esse médico cubano.(acima de tudo ele é  um médico .profissão que salva vidas.nao sou da área. Parabéns mesmo.de muito longe. 0258439 Elogio 1 Elogio
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