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BOLETIM Nº 006/17 – 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/MARÇO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a  

IEDA MARIA BILHALVA desobstrução da boca de lobo localizada na 

esquina da Av. Getúlio Vargas com a Rua Maria 

Januária, e das bocas de lobo localizadas na Rua 

Veneza e colocação de mais duas bocas de lobo na 

Rua Maria Januária e de canos com maior 

diâmetro na Rua Veneza, nº 337, até a esquina da 

Rua Maria Januária, bairro Berto Círio. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA  Solicitando  à  secretaria  competente   que  efetue  

a colocação de boca de lobo na Rua 11 de Abril, 

próximo ao comércio Agro Campeiro, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de braço com luminária no poste em 

frente à casa nº 24, na Estrada do Picadão, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente a manutenção, 

roçada e limpeza da pracinha infantil  localizada na 

Rua do Caju, bairro Caju.  

  

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e colocação de cascalho em toda a 

extensão da Rua dos Fraga, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e colocação de cascalho em toda a 

extensão da Rua do Passito, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutor de velocidade na Rua João 

Antônio de Oliveira e Rua Aures Bittencourt da 

Costa, nas proximidades da Escola Estadual Santa 

Rita,  Loteamento Bela Vista, Centro, 
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RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, limpeza da via e pintura do meio-

fio na Rua 20 de Março, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

demarcação do estacionamento das micro 

escolares em frente à Escola Miguel Couto, Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura das faixas de segurança e quebra-molas em 

frente à Escola Miguel Couto, Av. Getúlio Vargas, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos na Rua 20 de Março, em frente à casa nº 

626, onde há um buraco, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Ivo Flores, bairro Pedreira. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura da faixa de segurança em frente ao 

Shopping de Nova Santa Rita, Centro. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  o  Poder Executivo Municipal 

ALEXSANDRO ÁVILA realize a regularização fundiária da Vila das 

Malvinas, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões em frente às residências nos 

1001 e 1051 na Av. Santa Rita, Centro.  

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No  sentido  de  que  a RGE SUL efetue a troca do 

poste de rede elétrica localizado em frente à casa 

nº 10, Estrada do Picadão, bairro Caju.  

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de sinalização de trânsito e 

sonorizadores na Rua Filomena, bairro Pedreira. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa asfáltica e a compactação com 

rolo em toda a extensão da Rua da Igreja, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma academia ao ar livre, campo de 

futebol e playground no Loteamento Recanto da 

Quinta, localizado entre a Rua Vereador Deoclécio 

Rodrigues, Rua dos Eucaliptos e Rua “E”, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa asfáltica e a compactação com 

rolo em frente ao cemitério na Rua Vereador 

Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio. 

 

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

troca de luminárias e a instalação de lâmpadas 

mais potentes no trajeto entre o trevo do bairro 

Califórnia até o 3º BSUP em direção ao bairro 

Morretes, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de luminárias na praça localizada ao 

lado do Posto de Saúde no bairro Morretes. 

  

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalação de uma academia ao 

ar livre junto ao Assentamento Sinos, bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar no Município um 

“Mutirão de Embelezamento da Cidade”. 

 

OFÍCIO Nº 02/2017: Enviado pelo Diretório Municipal do Partido dos 

Trabalhadores – PT, solicitando cedência do 

Plenário desta Casa, no dia 13 de março de 2017, 

das 18 às 20 horas, para realização de debate sobre 

os impactos da Reforma da Previdência. 
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COMUNICADOS: Enviados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação, informando 

liberação de recursos financeiros de programas do 

FNDE. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 006/17 – 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/MARÇO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a AES SUL instale rede elétrica 

ILDO MACIEL DA LUZ trifásica em toda a extensão da Rua Dona Alzira 

Fraga, Centro. 

 

RENATO MACHADO No  sentido  de  que  a secretaria competente efetue 

a colocação do número do telefone da Farmácia 

Básica Municipal na Carteira Hiperdia. 

 

 No  sentido  de  que  a secretaria competente efetue 

a colocação de britas em toda a extensão do 

Condomínio do Adail, esquina com a Rua Vilson 

Xavier, bairro Berto Círio. 

 

 No  sentido  de  que  a secretaria competente efetue 

a roçada em todas as laterais da Av. Getúlio 

Vargas, no trajeto do trevo da Califórnia até a 

InterCement Brasil, bairro Morretes.  

  

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

possibilidade/necessidade de transformação da Rua 

Juvenal Machado, Centro, em mão única, com 

trajeto do cruzamento da Rua Dr. Lourenço 

Záccaro até a rótula da Av. Santa Rita (sentido 

Centro/bairro). Solicita-se também a 

transformação da Av. Santa Rita, Centro, em mão 

única, com trajeto da rótula da Av. Santa Rita até 

esquina da Rua Dr. Lourenço Záccaro (sentido 

bairro/Centro). 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize a entrega 

das faturas de energia elétrica nas residências no 

bairro Berto Círio, nas seguintes localidades: Vila 

Santo Antônio, Rua A, Becos 01, 02 e 03. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma galeria de escoamento pluvial, 

na sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um reservatório de água com pedestal 

e abastecimento diário de água potável na Vila da 

Viviane, bairro Porto da Figueira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reposição dos canos de esgoto em frente à 

residência nº 550, na Rua da Vertente, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que o DNIT realize a instalação de 

dois controladores de velocidade na BR-386, nas 

proximidades do trevo da entrada do centro da 

cidade, sentido capital/interior, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de sonorizadores de trânsito na Av. 

Getúlio Vargas, entre a Escola Municipal Miguel 

Couto e a Corsan, bairro Berto Círio. 

 

 

 

 P A U T A 

 

PROCESSO Nº 127/17: PROJ. LEI  Nº 004/17  –  De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA)     Leonardo    Vieira   -   Institui    a     “Semana     da  

 Cidadania” e o “Dia da Juventude” 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 

.  .  . 


