
DATA ASSUNTO APRESENTADOR
18/01/2022 Relatório de receitas e despesas de dezembro de 2021 Grupo de contabilidade e orçamento
21/01/2022 Apresentação sobre o andamento do Convênio com o Detran DET/SEMTRAN
25/01/2022 Estatísticas relativas a sinistros de Trânsito e ações do BPTRAN relativos ao mês de dezembro de 2021 PM/RO
27/01/2022 Relatório de restos a pagar do processo de sinalização DEA/SEMTRAN
28/01/2022 Estatísticas de atendimento do CBM/RO à vítimas de acidente de Trânsito em Porto Velho CBM/RO
17/02/2022 Apresentação do cronograma de Divisão de Treinamento e Educação para o Trânsito DTET/DET/SEMTRAN
18/02/2022 Apresentação do estudo de redução de acidentes - Parte 01 DET/SEMTRAN
22/02/2022 Apresentação do estudo de redução de acidentes - Parte 02 DET/SEMTRAN
23/02/2022 Relatório de receitas e despesas de Janeiro/2022 Grupo de contabilidade e orçamento
24/02/2022 Relatório de execução da máquina de sinalização viária DET/SEMTRAN
17/03/2022 Apresentação das tecnologias instaladas em Porto Velho DICS/DET/SEMTRAN
18/03/2022 Apresentação das estatísticas relativas a sinistros de trânsito referente aos meses de janeiro e fevereiro BPTRAN
22/03/2022 Apresentação dos relatórios e despesas referente ao mês de fevereiro Grupo de contabilidade e orçamento
29/03/2022 Apresentação dos dados estatísticos dos atendimentos à acidentes de trânsito entre o período de novembro a fevereiro de 2022 SAMU
30/03/2022 Apresentação do relatório das sinalizações executadas referente aos meses de dezembro, janeiro e fevereiro DET/SEMTRAN
08/04/2022 Apresentação do planejamento e reformas contratadas pela Divisão de Controle Semafórico DICS/DET/SEMTRAN
11/04/2022 Apresentação do relatório de despesas referente ao mês de março de 2022 SEMFAZ
19/04/2022 Apresentação do novo Presidente do Fundo Municipal de Trânsito -
25/04/2022 Apresentação da Divisão de Treinamentos e Educação no Trânsito sobre a visita técnica na Escola de Trânsito de Minas Gerais DTET/DET/SEMTRAN
27/04/2022 Apresentação do andamento dos processos DET/SEMTRAN
19/05/2022 Apresentação do grupo de trabalho de contabilidade e orçamento, apresentação do relatório de receitas e despesas referentes ao mês de abril de 2022 Grupo de contabilidade e orçamento
26/05/2022 Apresentação sobre as ações de educação no trânsito: Maio Amarelo DET/SEMTRAN
27/05/2022 Apresentação sobre o relatório das ações diretas da SEMTRAN DET/SEMTRAN
30/05/2022 Apresentação sobre o relatório das ações da divisão DFT/DET/SEMTRAN
31/05/2022 Apresentação sobre a tecnologia de automação de semáforo DICS/DET/SEMTRAN
10/06/2022 Aprovação de remanejamento de orçamento para a celebração de convênio com o DETRAN/RO DET/SEMTRAN
20/06/2022 Apresentação das atividades do Batalhão de Polícia Trânsito - BPTRAN PM/RO
21/06/2022 Apresentação do grupo de trabalho de contabilidade e orçamento, apresentação do relatório de receitas e despesas referentes ao mês de maio de 2022 Grupo de contabilidade e orçamento
24/06/2022 Apresentação das atividades do CBM/RO CBM/RO
29/06/2022 Apresentação do relatório de execução referente ao mês de junho/2022 DET/SEMTRAN
21/07/2022 Apresentação sobre receitas e despesas do FMT, no mês de junho de 2022 Sandra Bandeira
25/07/2022 Apresentação de resultados gerais para 12 meses de execução do contrato n° 039/PGM/2021 - semafórica DICS/DET/SEMTRAN
26/07/2022 Apresentação sobre o Processo n° 14.00731/2022 - Convênio PMPV e DETRAN/RO DET/SEMTRAN
27/07/2022 Programa de Prevenção ao Trauma Relacionado Álcool na Juventude P.A.R.T.Y. Marcelo Regis
29/07/2022 Apresentação do Processo n° 14.00161/2022 - Aquisição de Equipamento de Proteção Individual - EPI DET/SEMTRAN
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