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BOLETIM Nº 023/17 – 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/JUNHO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 994/17: PROJ.  LEI  Nº  028/17  –  Dá nome à Rua Portal     

(Rodrigo Aveiro) 11 de Abril e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  ao  Poder  Legislativo que providencie 

RENATO MACHADO a instalação de luminárias no terreno ao lado do 

prédio da Câmara Municipal, que é usado como 

estacionamento. 

  

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos na entrada da Rua Timbaúva, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no Beco 1 da 

Rua “F”, bairro Berto Círio. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Av. 

Deoclécio Rodrigues, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão de lâmpadas e luminárias em toda a 

extensão da Rua Reverendo Antônio Fraga, 

Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão de luminárias e o patrolamento da Estrada 

Porto da Figueira, bairro Porto da Figueira. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos”, patrolamento e colocação 

de britas em toda a extensão da Rua Passo da 

Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos”, patrolamento e colocação 

de britas em toda a extensão da Estrada dos Pires, 

bairro Sanga Funda. 
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 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos”  e o patrolamento em toda 

a extensão do Beco São Paulo, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos”  e o patrolamento em toda 

a extensão da Estrada do Itapuí, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da pintura da faixa de pedestres 

próximo ao Nosso Shopping, Av. Santa Rita, 

Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de faixa de pedestres na Av. Santa Rita, em 

frente ao Laboratório Bioanálises, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas em frente à Escola Treze de 

Maio, bairro Itapuí. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e o conserto dos buracos na Av. Getúlio 

Vargas, em frente à entrada do Loteamento 

Popular e na curva próxima à entrada, sentido 

bairro/Centro, bairro Berto Círio. 

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de segurança na Av. Santa 

Rita, em frente ao nº 2744, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de segurança na Av. Santa 

Rita, em frente ao nº 2676, bairro Califórnia. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  à  Empresa Mugica Transportes Ltda., 

RODRIGO AVEIRO informações  sobre os dias da coleta de lixo nos 

bairros do Município e o horário da passagem do 

caminhão. 

 

REQUERIMENTO: Solicitando à Presidência do Legislativo Municipal 

BANCADA PTB cópia do vídeo e do áudio da Sessão Ordinária do 

dia 20 de junho de 2017. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO instalação de vinte metros de canos e uma caixa de 

escoamento na Rua Romeu Veríssimo, próximo ao 

nº 125, bairro Berto Círio. 

  

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE SUL efetue a instalação 

de rede de baixa tensão na Estrada Itapuí, passando 

o campo do Caju até o nº 5000, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na Rua 

Boqueirão do Caju, próximo ao nº 400, bairro 

Caju. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto do encanamento na esquina da Rua 

Valdemar Vicente da Costa com a Rua Aures B. da 

Costa, Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de canos como alternativa ao 

escoamento da água em frente ao terminal de 

ônibus na Av. Santa Rita, Centro. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalar um semáforo entre a 

Rua Juvenal Machado e Av. Santa Rita, nas 

proximidades do nº 565, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma cobertura para a área externa da 

capela mortuária do cemitério do bairro Morretes, 

sendo observadas as normas de acessibilidade para 

pessoas com necessidades especiais. 

 

 No sentido de que a RGE SUL agilize a retirada de 

galhos que estão na calçada da Av. Santa Rita, em 

toda a extensão do Centro até o bairro Califórnia, 

referente as podas feitas para manutenção da rede 

elétrica. 
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JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

reforma e revitalização da Escola Vó Enedina, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de duas salas de aula e um refeitório na 

Escola Vó Enedina, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização do asfalto na Rua da Areia, trecho 

entre a Transportadora Trânsito até o trevo do 

bairro Berto Círio, com acesso à BR-386. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir ou conversar com os 

moradores proprietários de terrenos na Av. Santa 

Rita, sentido BR-386 até o trevo da Redemac, para 

que construam calçadas com acesso para Pessoas 

com Necessidades Especiais, nos dois lados da via, 

onde não estiverem construídas as mesmas. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um abrigo no ponto de táxi ao lado 

do Mercado Dia, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um abrigo no ponto de táxi em frente 

à Igreja, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo elabore 

projeto com vistas a possibilitar passagens de 

transporte público ao Agentes do Programa 

“Primeira Infância Melhor”. 

 

OFÍCIO Nº 004/17: Enviado pela Emater, solicitando uso do Plenário 

desta Casa, no dia 05 de julho de 2017, das 13:30 

às 17:00, para reunião com os pescadores 

artesanais que visa a construção do Plano de 

Desenvolvimento Rural. 
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OFÍCIO Nº 015/17: Enviado pela Coordenadoria da Mulher, 

solicitando uso do Plenário desta Casa, no dia 13 

de julho de 2017, das 8:00 às 12:00, para 

realização da palestra “Educação sem Machismo”. 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 023/17 – 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/JUNHO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a  Corsan  efetue a extensão  da  

ALEXSANDRO ÁVILA rede de água até o Instituto Brasileiro Nova 

Esperança, situado na Rua Vereador Deoclécio 

Rodrigues, nº 980, ao lado do Loteamento Recanto 

da Quinta. 

 

 No  sentido de que o DNIT realize a instalação de 

poste de iluminação nas duas laterais da BR-386, 

nas proximidades do bairro Sanga Funda. 

 

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

implantação de um redutor de velocidade ou um 

quebra-molas na Av. Dr. Lourenço Záccaro, 

próximo à esquina com a Rua Nove de Dezembro, 

Centro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a Empresa InterCement Brasil 

realize um estudo visando a ampliação do espaço 

da área de terras do cemitério do bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutor de velocidade ou colocação 

de tachões na Av. Getúlio Vargas, próximo ao 

Mercado Dia, bairro Berto Círio. 

   

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus em frente ao 

Centro de Especialidades, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura de uma faixa de segurança em frente ao 

Mercado Ideal, bairro Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE SUL efetue o reforço na 

rede elétrica em frente ao nº 3922 da Av. Santa 

Rita, Centro. 
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P A U T A 

 

 

PROCESSO Nº 949/17: PROJ. RESOLUÇÃO  Nº  001/17  –  De autoria da     

(1ª PAUTA) Mesa Diretora - Altera diversos artigos do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 957/17: PROJ.  LEI  Nº  027/17  –  De   autoria   do   Poder    

(1ª PAUTA) Executivo - Altera  a redação da Lei nº 792, de 14 

de julho de 2006, que institui o Sistema de 

Controle Interno no Município. 

 

PROCESSO Nº 899/17: PROJ. LEI Nº 021/17 – De autoria dos Vereadores   

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira e Rodrigo Aveiro - 

Dispõe  sobre o ensino de   noções  básicas  sobre  

a  educação de  trânsito  nas escolas municipais do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 926/17: PROJ. LEI  Nº 025/17 –  De  autoria  da Vereadora   

(2ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Estabelece diretrizes para a 

implantação do Programa de Esclarecimento e 

Incentivo à Doação de Sangue 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 

.  .  . 


