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● RELATÓRIO DE SOLICITAÇÕES E-SIC 

Mês de maio de 2021 (01/05/2021 a 31/05/2021) 

 

NOME EMAIL PROTOCOLO TIPO DE SOLICITAÇÃO SITUAÇÃO 
Mateus Filipe Caldeira 

da Silva mateusfilipe8969@gmail.com 69A-F38-292F7 
queria saber sobre a não homologação do 
concurso de Capim Finalizado 

Josefa Raquel Costa 
Benício rachel-costa23@hotmail.com E55-5F3-74B2A Qual será a data da homologação do concurso? Finalizado 

Edilene Firmino da 
Silva edilenefirminoslv@gmail.com 309-B8D-50B9F 

Venho por meio desta mensagem mui 
respeitosamente solicitar a vossa excelência 
informações acerca do concurso público Finalizado 

João Silva Carneiro caxim.j@gmail.com ED7-8CB-87034 

venho por meio desta mensagem pedir 
esclarecimentos na demora da homologação do 
concurso público Finalizado 

Valdo Fernandes 
Cavalcante valdofc@hotmail.com EA1-C27-88EEB 

Venho solicitar informações sobre a homologação 
do concurso público 01/2020 Finalizado 

Jaime Ferreira de 
Paiva Ambientesplanejadosmh@gmail.com C96-DFA-E8873 

Gostaria muito de Saber o motivo da não 
Homologação do Concurso de Capim Finalizado 

Caroline de Farias 
Charamba carolfariasch21@gmail.com D07-99B-4B340 

gostaria de solicitar informações a cerca da 
homologação do concurso da prefeitura de Capim Finalizado 

Ana Paula anap3326@gmail.com 476-3F8-F60FD 
qual a justificativa para não ter acontecido a 
homologação do concurso público Finalizado 

Claudemberg Pereira 
de França irberg85@gmail.com 97A-27E-47C39 

gostaria de saber um posicionamento da prefeitura 
sobre o concurso público Finalizado 

Lucas Moreno Maia luksmoreno_shogum@hotmail.com 035-3C9-BF60F  Informações sobre A Homologação do Concurso Finalizado 
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Vanessa de 
Albuquerque Ferreira albuquerquevanessa2001@gmailo.com 698-CFE-8D714 

Solicito a Prefeitura Municipal de Mamanguape e a 
Câmara de Vereadores uma requisição do calendário de 
audiências e informações de como a comunidade irá 
participar da elaboração do PPA, LDO e da LOA. Finalizado 

Vanessa de 
Albuquerque Ferreira albuquerquevanessa2001@gmailo.com 30A-CC2-E553F 

Solicito a Prefeitura Municipal de Capim e a Câmara de 
Vereadores uma requisição do calendário de audiências 
e informações de como a comunidade irá participar da 
elaboração do PPA, LDO e da LOA. Em andamento 

 

João Nogueira da Silva 

 

dandidireito86@gmail.com 

 

071-A79-E15B7 

Eu gostaria de uma cópia escaneada do projeto de 
lei aprovado pela câmara municipal para a 
realização do concurso público. 

 

Em andamento 

 

João Nogueira da Silva 

 

dandidireito86@gmail.com 

 

278-6F0-E4AF6 

Eu gostaria de uma cópia em pdf do projeto de lei 
que autoriza a realização do concurso público da 
Prefeitura de Capim. 

 

Em andamento 

 

Adimilly Rodrigues 

 

adimillyne@gmail.com 

 

14C-4A5-06324 

Notas fiscais da aquisição de alimentos para 
distribuição gratuita para população adquiridos 
com as fontes de recursos destinadas ao combate 
à Pandemia do COVID-19. 

 

Em andamento 

 


