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BOLETIM Nº 043/18 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/NOVEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1648/18: PROJ. LEI  Nº  034/18  –  Altera  as atribuições do 

(Poder Executivo) cargo de Assistente Social, conforme disposto no 

Anexo Único da Lei nº 678/2003, alterada pela Lei 

nº 928/2009.    

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 072/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

IEDA MARIA BILHALVA a pintura do quebra-molas na Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, em frente ao prédio da Rádio Santa Rita, 

Centro. 

  

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

patrolamento, nivelamento e colocação de britas  

na Rua do Açude, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

recapeamento asfáltico no corte feito para 

colocação de canos e de uma boca de lobo (caixa 

coletora) na Rua Primavera, bairro Califórnia, 

próximo ao Mercado Primavera. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de lâmpadas no Beco 1 (passando o Mercado 

Fraga), bairro Sanga Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca da parada de ônibus localizada em frente ao 

Velopark. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas, passando 

rolo compactador, em toda a extensão da Rua 

Capão do Padre, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas, passando 

rolo compactador, em toda a extensão da Rua “N”, 

bairro Berto Círio. 
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INDICAÇÕES: No sentido de  que a secretaria competente efetue o  

IEDA MARIA BILHALVA recapeamento asfáltico no trecho entre o CFC até a 

Farmácia Maxxi Econômica, na Av. Santa Rita, 

Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento asfáltico na Rua da Pedreira, 

próximo ao nº 1441 ao nº 1075, bairro Berto Círio. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de adquirir um lote de soro 

antiofídico, que é usado para combater o veneno 

de cobras, para ser armazenado e utilizado no 

Posto de Saúde 24 Horas do Centro. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de que a Travessa 45 seja destinada 

para uso exclusivo de pedestres e que seja 

realizada a instalação de uma academia ao ar livre, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um poste com luminárias potentes na 

pracinha LaRiLa, situada na Travessa 45 do 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

implantação de uma creche municipal no bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que o DNIT estude a possibilidade 

de alargar a faixa lateral (onde está localizado o 

monumento da Santa), sentido Centro de Nova 

Santa Rita para a BR-386, no sentido Capital. 

 

OFÍCIO Nº 163/18: Enviado pelo Poder Executivo, solicitando 

prorrogação do prazo para apresentação da Lei 

Orçamentária Anual em sete dias, do dia 15 para o 

dia 23 de novembro de 2018, em função da troca 

de sistema de informática e das novas atribuições 

para a montagem do projeto. 
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CONVITE: Enviado pela Secretaria Municipal de Trabalho, 

Cidadania e Assistência Social, convidando para 

confraternização dos beneficiários do Programa 

Bolsa Família e dos serviços socioassistenciais do 

CRAS e CREAS, que ocorrerá no dia 06 de 

dezembro, às 13h30min, no Parque de Eventos 

Olmiro Brandão.  

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens ao “Novembro Azul”. 
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BOLETIM Nº 043/18 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/NOVEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

INDICAÇÕES: No sentido de  que a secretaria competente efetue a  

MILTON REMELINK instalação de um quebra-molas na Av. Santa Rita, 

em frente ao nº 1327. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura e demarcação no novo ponto de táxi do 

Centro, localizado ao lado do prédio do Nosso 

Shopping. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de que a micro escolar faça o 

itinerário em toda a extensão da Rua Santa Clara, 

até o nº 190 do Beco do Valdo, bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de que a micro escolar faça o 

itinerário na Rua Alcides Amorim até a Vila 

Braga, bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma calçada e uma 

ciclovia na Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 

3830, bairro Berto Círio. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de adquirir um lote de soro 

antiescorpiônico que é usado para combater o 

veneno do escorpião, para ser armazenado e 

utilizado no Posto de Saúde 24 Horas do Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de cestos coletores de lixo dentro das 

caixas de inspeção nos bueiros das principais 

avenidas e ruas da cidade, próximo a prédios 

públicos, escolas, clubes, igrejas e terminais de 

ônibus e lugares de grande aglomeração de 

pessoas. 
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JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um quebra-molas em frente à Escola 

Municipal Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a Corsan realize reparos no 

asfalto na Rua Primavera, em frente ao nº 329, 

bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente faça 

contrato emergencial com empresa especializada 

em dedetização, a ser realizada no arroio que corta 

o bairro Berto Círio que está infestado pelo 

mosquito Simulium pertinax, popularmente 

conhecido como borrachudo. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1579/18: PROJ. LEI  Nº   033/18  –  De   autoria   do   Poder        

(2ª PAUTA) Executivo - Cria cargos no Quadro Permanente de 

Cargos do Município.    

 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


