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BOLETIM Nº 007/17 – 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/MARÇO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 218/17: PROJ.    LEI  Nº   014/17   –   Autoriza    o    Poder 

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à secretaria  competente  que  efetue os  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA reparos necessários na Avenida do Contorno com a 

Rua do Ipê, Loteamento Popular, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente   que  efetue  

a instalação de redutores de velocidade na Avenida 

Central Oeste e Avenida Central Leste, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de um quebra-molas existente na Rua do 

Cemitério até a Rua do Caju em frente à Escola 

Tiradentes, bem como a colocação de uma placa 

de sinalização, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de um quebra-molas ou redutores de 

velocidade na Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

  

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza na Rua João Antônio de Oliveira e Rua 

Aures Bittencourt da Costa, nas proximidades da 

Escola Estadual Santa Rita, Loteamento Bela 

Vista, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza na Rua “A”, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de luminárias e lâmpadas na Rua 

Emancipação, Rua das Hortênsias, Rua 10 de 

Novembro, Rua Caio Ferreira Machado, Rua Max 

Bloedow, Rua Primavera e Rua Ametista, bairro 

Floresta. 
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RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura das faixas de segurança em frente à Escola 

José Bonifácio, Estrada da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

corte de grama, limpeza, raspagem e nivelamento 

entre as esquinas das ruas A, C e B, Recanto do 

Sol, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

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

fio na Rua Vilson Xavier , bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

corte de grama, limpeza da via e pintura do meio 

fio na Rua das Flores, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão do “Beco 11 de Abril”, localizado na Rua 

11 de Abril, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que tome 

medidas para o correto escoamento da água das 

chuvas que acumula e ocasiona alagamentos na 

Rua Santos Dumont, bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza da via e dos bueiros em toda a extensão da 

Rua “A”, Loteamento Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de um braço com luminária no poste 

situado na Estrada Sanga Funda, em frente à casa 

nº 950, próximo a Clínica Veterinária Guadalupe. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza da parada de ônibus localizada na Rua 

Primavera esquina com a Rua Fortaleza, bairro 

Califórnia. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura dos quebra-molas em toda a extensão da 

Rua da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

REQUERIMENTOS: No   sentido  de   que   seja   realizada  uma Sessão  

MESA DIRETORA Solene em comemoração ao 25º Aniversário do 

Município, dia 21 de março de 2017, às 19 horas, 

no Plenário desta Casa, e que a Sessão Ordinária 

prevista para o mesmo dia seja antecipada para as 

17 horas. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ  No sentido de que o Projeto de Lei nº 014/17, o 

qual “Autoriza o Poder Executivo Municipal a 

contratar servidor por prazo determinado”, tramite 

em regime de urgência, conforme art. 129 do 

Regimento Interno. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de  que  a Corsan  instale  equipamento 

LEONARDO DE SOUZA VIEIRA pressurizador na rede de água potável do bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões ou redutor de velocidade em 

frente ao Centro de Especialidades localizado na 

Av. Santa Rita, nº 404, Centro.  

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de sonorizadores e placas de sinalização 

de trânsito na Rua Cristal, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

corte de grama, colocação de bocas de lobo e vinte 

metros de canos para escoamento da água da chuva 

na Rua Romeo Veríssimo, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente solicite 

junto a Empresa RGE SUL o aumento de carga em 

baixa tensão e adequação do sistema elétrico 

existente na Rua Cristal,  nº 10, bairro Pedreira.  

 

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

instalação de paradas de ônibus no Loteamento 

Recanto da Quinta, bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de paradas de ônibus na Estrada Pro 

Álcool, esquina com a Rua Santa Maria, 

Assentamento Capela, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de paradas de ônibus na Estrada Pro 

Álcool, em frente à residência do Senhor Zé 

Trozatto, Assentamento Capela, bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

verifique a possibilidade de concessão de passe 

livre nos ônibus municipais aos Agentes de Saúde. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

realize a implantação do sistema de transporte e 

circulação no Município, adequando a legislação 

municipal à federal, em especial ao Código de 

Trânsito Brasileiro. 

 

MEMORANDO Nº 008/17: Enviado pela Escola Municipal Campos Salles 

informando que realizarão uma visita à Câmara no 

dia 21 de março de 2017, no turno da manhã, com 

os alunos das turmas 41 e 42, atividade relacionada 

às comemorações do aniversário de 25 anos do 

Município. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens pela passagem do “Dia 

Internacional da Mulher”. 
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BOLETIM Nº 007/17 – 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/MARÇO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

 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. 
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 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”. 

 

 

 

 P A U T A 

 

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

(2ª 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 

.  .  . 


