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BOLETIM Nº 035/18 – 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/SETEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 032, 035, 040, 

048, 049, 050 e 051/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

IEDA MARIA BILHALVA a pintura da faixa de segurança e dos quebra-molas 

na Av. Getúlio Vargas, em frente à Escola Miguel 

Couto, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

 o patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

Rodolfo Boyen, no trecho não pavimentado, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

 a colocação de sub-base no Beco 1 da Rua Veneza, 

bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, colocação de britas, roçada e 

retirada de entulhos no final do Beco Dona 

Margarida, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no trecho sem 

asfalto da Rua Tangerina, bairro Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

limpeza e retirada de entulhos na Rua Cândido 

Machado, bairro Centro. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de  que seja realizada uma homenagem   

IEDA MARIA BILHALVA durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária 

do dia 02 de outubro de 2018 ao “Outubro Rosa”, 

mês dedicado a campanha de conscientização, que 

tem como objetivo principal alertar sobre a 

importância da prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer de mama. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RENATO MACHADO substituição das tampas de esgoto fluvial que estão 

totalmente quebradas na Av. Santa Rita, em frente 

ao shopping, bairro Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, 

bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um quebra-molas em frente ao nº 

149 da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de rede de baixa tensão, do nº 37 ao nº 336 da Rua 

Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a RGE Sul efetue a manutenção 

do poste de energia elétrica localizado na Rua 

Laranjeiras, nº 179, bairro Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de reformar o prédio da Brigada 

Militar localizado na Rua Hélio Fraga, Centro. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente numere 

todas as paradas de ônibus do Município e coloque 

lista de horários nas mesmas para acesso dos 

usuários. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação ou calçamento com PAVS ou outros 

no refúgio localizado junto ao ponto de embarque 

e desembarque de passageiros de ônibus na Av. 

Santa Rita, esquina com a Rua Primavera, sentido 

bairro/Centro (em frente ao antigo Armazém do 

Ibanêz). 
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OFÍCIO Nº 074/18: Enviado pela Cooperativa Agroindustrial 

Cooperja, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa, no dia 27 de novembro de 2018, a partir das 

10 horas, para realização de Pré Assembleia da 

entidade. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pela Associação Comunitária 29 de 

Outubro, solicitando contribuição de alimentos 

para a realização do 4º Aniversário da ESF Rural, 

que será realizado no dia 28 de setembro, às 14h. 

  

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 035/18 – 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/SETEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a  Empresa de Transporte Nova   

ILDO MACIEL DA LUZ Santa Rita possa incluir no seu itinerário um 

horário que saia do terminal no Centro às 14:30 e 

vá até a Coopan, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura da faixa de segurança na Rua Deoclécio 

Rodrigues, em frente à Escola Vó Enedina, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a Agência dos Correios estude a 

possibilidade de realizar as entregas de 

correspondências no Condomínio Lago da 

Califórnia, bairro Califórnia e no bairro Morretes. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente nivele 

com moto-niveladora e efetue a colocação de britas 

ou saibro na Rua Bloedow, Estrada da Volta 

Grande e na Rua Modesto Antônio Nunes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de criação de uma Escola de 

Rodeios, Danças, Folclore e Culturas 

Tradicionalistas para crianças e adolescentes no 

Parque Olmiro Brandão. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um posto de saúde no bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica na Rua Marinho Peixoto, 

Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um quebra-molas e realize a pintura 

de faixa de segurança na Rua dos Pinheiros, em 

frente à Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade em frente ao 

nº 4042 da Av. Santa Rita, bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de dois redutores de velocidade na Rua 

Valdemar Vicente da Costa: um próximo ou em 

frente ao DETRAN (CRVA) e outro em frente ao 

Mercado Caprini. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de um 

poste na Rua Maria Januária, em frente ao Posto de 

Gasolina Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de lâmpadas e luminárias na Rua do Ipê, 

nos postes em frente ao Loteamento Alto da Boa 

Vista, bairro Berto Círio.  

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1315/18: PROJ.  LEI Nº 053/18  –   De  autoria do Vereador        

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui o Programa “Adote uma 

Escola” no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1304/18: PROJ.  LEI  Nº 054/18  –  De  autoria do Vereador        

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a criação de 

Campanha Permanente de Conscientização da 

Depressão Infantil e na Adolescência no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

 

 

E X P L I C A Ç Õ E S   P E S S O A I S 
 

 

T R I B U N A   P O P U L A R 

.  .  . 


