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BOLETIM Nº 009/17 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/MARÇO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 269/17: PROJ.  LEI  Nº 006/17 –  Institui  a   “Semana   do  

(Leonardo Vieira) Trabalhador” no Município de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 270/17: PROJ.  LEI  Nº 005/17 –  Dispõe sobre a proibição  

(Leonardo Vieira) do corte dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e água no Município de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

PAULO RICARDO DE VARGAS pintura de faixa de segurança na Av. Dr. Lourenço 

Záccaro, em frente à Escola Pequeno Aprendiz, 

Centro, e a instalação de um quebra-molas no 

referido local. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente que  efetue  a  

reforma do piso da entrada e das calçadas do Posto 

Médico do Centro. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de boca de lobo em frente ao nº 602 da 

Rua “A”, Loteamento Vale Verde, Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

rebaixamento da via e a colocação de britas na Rua 

Padre Eugênio Mees, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

fiscalização da retirada de terra de barranco na Rua 

Padre Eugênio Mees, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

reforma ou a troca da parada de ônibus localizada 

na esquina da Rua “A” com a Rua “F”, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de bueiros na Rua Padre Eugênio Mees, 

bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de canos na Rua do Açude, nº 193, 

bairro Califórnia. 

  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

reposição de tachões do redutor de velocidade na 

Rua do Caju, próximo a Serraria Garcia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza das bocas de lobo nas ruas “B” e “C”, 

bairro Maria José. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Pastor 

Júlio Adão Michel, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de abrigos para paradas de ônibus na 

Rua Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio, mais 

precisamente onde há maior fluxo de pessoas. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de braços de luminária em todos os 

postes da Rua Padre Landell de Moura, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de bueiros, corte de grama e limpeza em 

toda a extensão da Rua Hermes Viana, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa do bueiro em frente à Escola 

Miguel Couto, Avenida Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, limpeza da via e pintura do meio 

fio na Rua Maria Januária, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto na Avenida Santa Rita, nas 

proximidades da Escola Hélio Fraga, Centro. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua da Vertente, bairro Califórnia. 

  

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

nivelamento da Rua Fortaleza e a colocação de 

sub-base em toda a sua extensão, bairro Califórnia. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de luminárias em toda a extensão das ruas 

Arnaldo de Souza, Dona Nena e Filomena, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Ivo 

Flores e o patrolamento da Rua Edvin Brietzke, 

bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura dos quebra-molas na Estrada Sanga Funda, 

bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que refaça a 

pintura dos quebra-molas na Av. Santa Rita, bairro 

Floresta e do quebra-molas na Estrada do Caju, 

bairro Floresta, próximo a parada 20. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização das sinalizações de trânsito nos 

quebra-molas da Av. Santa Rita, próximo à Escola 

Municipal Vó Luiza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize a 

implantação de uma rotatória na Av. Santa Rita 

com a Rua Primavera, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização das sinalizações de trânsito nos 

quebra-molas da Av. Santa Rita, próximo à Escola 

Municipal Hélio Fraga, Centro. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de uma placa de indicação “PARE” na 

travessa entre as ruas Primavera e Pinheiros, bairro 

Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Estrada Nova, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção e limpeza da praça de recreação da 

Escola Miguel Couto, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Estrada Capão do Padre. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos na via tapando buracos na Rua 20 de 

Março, na entrada da Rua das Flores, bairro Berto 

Círio. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando ao Poder Legislativo que  informe com  

Alex Ávila, Renato Machado que   intuito   e   quem  autorizou  a  divulgação  de  

e Paulo Ricardo Vargas documento interno da Câmara nas redes sociais, 

sabendo que estas informações são de âmbito 

administrativo. 

 

 Solicitando ao Poder Executivo que informe os 

valores, mês a mês, da sucumbência dos processos 

do Município nos últimos doze meses. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente realize o 

LEONARDO DE SOUZA VIEIRA  alargamento da Estrada Volta Grande, no trecho a 

partir dos trilhos em sentido à Morretes, no bairro 

Vasconcelos Jardim. 

 

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

colocação de sub-base em toda a extensão da Rua 

Santa Maria, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

extensão da rede elétrica e instalação de luminárias 

nos postes na Estrada Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 
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 No sentido de que a secretaria competente realize a 

medição e colocação de canos de esgoto pluvial e 

meio fio em parceria com os moradores do 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

construção de uma quadra de vôlei de areia, 

disponibilizando profissionais para atividades 

esportivas no Loteamento Maria José, bairro Caju.  

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a Vianova realize a implantação 

de um horário de ônibus na parte da manhã, com 

itinerário Centro-Picadão, considerando que as 

aulas iniciam às 8 horas. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um guard rail na curva próxima ao 

depósito de areia, nº 242, na Estrada da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantação de um Posto 

de Saúde no bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantação de um Posto 

de Saúde no bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação adequada de toda a extensão da Rua 

do Ipê, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a Vianova faça a retirada da 

segunda roleta de todos os veículos do transporte 

público de Nova Santa Rita e a retomada dos 

horários antes do transbordo em todos os bairros. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas, conforme Processo 

nº 4201/2016, em nome de Denise Woivoda, 

moradora do bairro Califórnia.  
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MATEUS MARCON No sentido de que a Empresa de Energia RGE 

SUL efetue a colocação de um transformador com 

maior potência na Rua Carlos Fraga, em frente ao 

nº 504, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a Vianova efetue a mudança do 

trajeto da linha Sanga Funda, com saída do 

terminal às 22:50, passando no Assentamento 

COOPAN. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de bancos e brinquedo playground na 

praça e academia ao ar livre no bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

alargamento do pontilhão na Estrada Capão do 

Padre.  

 

MOÇÃO Nº 03/17: Manifestando   repúdio  à   Proposta    de   Emenda  

LEONARDO VIEIRA Constitucional – PEC 287/2016. 

 

MOÇÃO Nº 04/17: Manifestando   congratulações  ao  Jornal  De Fato 

ALEXSANDRO ÁVILA pelos seus 20 anos de fundação. 

 

OFÍCIO Nº 04/17:  Enviado pela Escola Municipal Miguel Couto, 

solicitando providências quanto ao Transporte 

Público Municipal, pois as mudanças afetaram 

diretamente a comunidade escolar. 

 

OFÍCIO Nº 037/17:  Enviado pela Secretaria Municipal da Saúde, 

solicitando cedência das dependências desta Casa 

no dia 31 de março de 2017, das 14h às 16h, para 

realização de Capacitação de Riscos no Pronto 

Atendimento. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 009/17 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/MARÇO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

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.  
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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. 

 

 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. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de rede de esgoto pluvial em toda a 

extensão da Rua “L”, bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos valos existentes na Estrada dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

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. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 


