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BOLETIM Nº 008/17 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/MARÇO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

MATEUS MARCON roçada no acesso da Rua da Pedreira até a 

passarela na BR 386. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente   que  efetue  

a instalação de uma placa de estacionamento 

proibido próximo ao nº 365 da Av. Santa Rita, 

sentido bairro/BR 386. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente   que  efetue  

a instalação de uma placa de estacionamento 

proibido próximo ao nº 226 da Av. Getúlio Vargas, 

sentido bairro/BR 386.  

  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

canalização da rede de esgoto que corre a céu 

aberto em frente à Escola Victor Aggens, Rua “N”, 

nº 418, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que faça novo 

cercamento na Escola Victor Aggens, Rua “N”, nº 

418, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

remarcação e pintura da faixa de pedestre em 

frente à Escola Municipal Tiradentes, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de um valo, retirando os entulhos na Rua 

do Açude, próximo à casa nº 244, bairro 

Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza da Rua 20 de Março, entre as ruas Wilson 

Xavier e Livino Antônio Vieira, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de bueiros e desobstrução de canos na 

entrada da Rua Dona Nena, bairro Pedreira. 
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RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, patrolamento e a colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Granja dos Sinos, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, patrolamento e a colocação de 

britas em toda a extensão da Rua 11 de Abril, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros entre a Escola Miguel Couto e 

o Mercado Dia, na Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, patrolamento e a colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Livino Vieira, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, patrolamento e a colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Padre Eugênio 

Mees, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpadas de iluminação pública na Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto na Estrada da Pedreira, bairro 

Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue a 

substituição das luminárias da Estrada Boqueirão 

do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

remoção de lixo depositado em terrenos na Rua 

“B”, ao lado do nº 280, Loteamento Maria José, 

bairro Caju. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento na Estrada Boqueirão do Caju e a 

colocação de canos nas baixadas da Estrada da 

Pedreira, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

substituição de luminárias no Loteamento Maria 

José e instalação de luminárias na Estrada Porto da 

Farinha, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

instalação de mais pontos de luz, nivelamento do 

campo de futebol e cercamento na área verde do 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura do meio fio e a colocação de placas 

indicativas da Rua “D”,  no Loteamento Maria 

José, bairro Caju.  

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  a VIANOVA efetue mudança  

MATEUS MARCON  do trajeto da linha Porto da Figueira, com saída do 

terminal às 17h25min, voltando pela Rua Dr. 

Lourenço Záccaro. 

 

 No sentido de que a Corsan efetue a abertura de 

um buraco para esconder os canos próximo ao nº 

440 da Rua do Açude, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

efetue a troca de um poste na Av. Santa Rita, 

próximo ao nº 3498 – Escola de Educação Infantil 

Vó Luiza, bairro Califórnia. 

 

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

instalação de dois quebra-molas na Rua 11 de 

Abril, próximo à Escola Municipal Victor Aggens, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua “N”, bairro Berto Círio. 
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JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

canalização da Rua J1, Beco da Servidão, entre as 

ruas 11 de Abril e Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

canalização da Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possiblidade de realizar mutirões em todos os 

bairros do Município, ao menos uma vez por mês, 

para a retirada de lixos e entulhos.  

 

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

ampliação da canalização do esgoto pluvial da Rua 

Maria Januária, sentido Rua Veneza para Av. 

Getúlio Vargas, colocando canos de 80cm de 

diâmetro para melhorar a vazão das águas.  

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

restauração de um bueiro na Rua Veneza, em 

frente à residência nº 929, que desmoronou e os 

canos estão quebrados com acúmulo de vegetação, 

dificultando a passagem da água. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

ampliação da canalização do esgoto pluvial da Rua 

Santos Dumont, sentido Rua Veneza para Av. 

Getúlio Vargas, colocando canos de 80cm de 

diâmetro para melhorar a vazão das águas.  

 

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

instalação de canos de esgoto em frente à parada 

de ônibus na entrada do Loteamento Maria José, 

bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

urbanização, iluminação e colocação de bancos na 

praça na Rua Caju, em frente à Escola Municipal 

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

substituição das paradas de ônibus, colocação de 

bancos e construção de calçada nas mesmas, na 

entrada do Loteamento Maria José e ao longo da 

Estrada Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza da área verde do Loteamento Maria José e 

a instalação de uma academia ao ar livre, bancos e 

construção de uma cancha de bocha, bairro Caju. 

 

MOÇÃO Nº 01/17: Manifestando   apoio     à   CPI   das      contas    da  

IEDA MARIA BILHALVA previdência. 

 

MOÇÃO Nº 02/17: Manifestando  repúdio  à  PEC 287,  que  modifica  

IEDA MARIA BILHALVA toda a legislação da previdência. 

 

OFÍCIO Nº 01/17:  Enviado pela Coordenadoria da Mulher, 

manifestando repúdio ao pronunciamento machista 

do Vereador Alex Ávila, realizado na Sessão 

Ordinária do dia 02/03/2017. 

 

OFÍCIO Nº 029/17:  Enviado pela Secretaria Municipal da Saúde, 

solicitando cedência das dependências desta Casa 

no dia 03 de abril de 2017, das 13:30 às 16:30, 

para realização de reunião com a Comissão de 

Intergestores Regionais. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 008/17 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/MARÇO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

 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. 
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 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. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada das laterais e o patrolamento da Rua 10 de 

Novembro, bairro Floresta. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada das laterais e o patrolamento da Rua das 

Hortênsias, bairro Floresta. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada das laterais em toda a extensão da Rua 

Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e a colocação de britas próximo à 

Empresa JMS, trecho da Estrada da Pedreira, 

quase em frente ao antigo lixão. 

 

 

 

P A U T A 

 

.  .  . 

 
 

 

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 

.  .  . 


