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 BOLETIM Nº 034/17 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/SETEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1441/17: PROJ. LEI Nº 042/17  –  Altera dispositivos da Lei 

(Poder Executivo) nº  1221, de 19 de dezembro de 2014 – Código 

Tributário Municipal. 

 

PROCESSO Nº 1459/17: Veto  total  ao  Projeto  de  Lei   nº   033/2017,   de 

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui o Programa 

Adote um Espaço Público”. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à secretaria competente para  averiguar 

RENATO MACHADO e, se for o caso, remover os animais que se 

encontram em situação de abandono nas 

proximidades da Câmara de Vereadores. 

 

MILTON REMELINK Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 a roçada dos dois lado da Rua Olaria, bairro 

Viviane. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da via e passe a niveladora 

na Estrada Alcides Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da Estrada da Olaria, bairro 

Pedreira. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando   à  secretaria   competente  que  realize 

operação “tapa buracos” no Beco Cândido 

Machado, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da boca de lobo na calçada da esquina 

entre as ruas Dr. Lourenço Záccaro e Hélio Fraga, 

Centro. 

 

REQUERIMENTO: No    sentido   de   que   seja   realizada   Audiência 

ALEXSANDRO ÁVILA Pública na Câmara de Vereadores, para discussão 

de assunto referente à reconstrução da capela do 

cemitério do bairro Berto Círio, tendo como 

participantes representantes do Executivo e 

comunidade em geral. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

MILTON REMELINK pavimentação da Rua Nove de Dezembro, Centro. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul realize a extensão de 

rede de baixa tensão no Beco do Remo, próximo 

ao Beco do Nilo, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize 

estudo para que seja fornecido aos Agentes 

Comunitários de Saúde passe livre nos ônibus 

municipais. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a empresa ALL tome 

providências em relação às sinalizações nas 

travessas dos trilhos localizados na Estrada Volta 

Grande e na Av. Getúlio Vargas, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de distribuição de remédios básicos 

nos postos de saúde do Município. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo realize 

estudo para a implantação de um posto de saúde no 

bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um reservatório de água com pedestal 

e abastecimento diário de água potável na Vila da 

Viviane, bairro Porto da Figueira.  

 

OFÍCIO Nº 189/17: Enviado pelo Poder Executivo solicitando 

cedência do Plenário desta Casa no dia 25 de 

setembro de 2017, das 17h30min às 19h30min e 

equipamentos data show e som, para reunião do 

Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social 

– CDES. 

 

OFÍCIO Nº 190/17: Enviado pelo Poder Executivo, convidando para 

reunião do Conselho de Desenvolvimento 

Econômico e Social – CDES com pauta única, 

apresentação do projeto Universidade LaSalle, no 

dia 25 de setembro de 2017, às 17h30min, no 

Plenário da Câmara Municipal. 
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OFÍCIO Nº 814/17: Enviado pelo DNIT, em resposta à Indicação do 

Vereador Alexsandro Ávila, referente à colocação 

de poste de iluminação nas laterais da BR-386 nas 

proximidades do bairro Sanga Funda. 

 

COMUNICADOS: Enviados pelo Ministério da Educação, 

informando valor de repasses dos programas do 

FNDE. 

 

CONVITE: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

convidando para reunião informativa para discutir 

a legislação para os estabelecimentos que exercem 

atividade de comércio atacadista e varejista dos 

segmentos de açougues e fiambrerias, que ocorrerá 

no dia 13 de setembro de 2017, das 8h30min às 

12h, no auditório da Prefeitura Municipal. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 034/17 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/SETEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1183/17: PROJ.   LEI   Nº   035/17   –    Autoriza   o    Poder    

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

RODRIGO AVEIRO colocação de mais uma parada de ônibus na 

entrada da Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

 instalação de canos e de uma caixa de escoamento 

na Rua Carlos Demoliner, bairro Boqueirão do 

Caju. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões e sinalização em frente à 

residência nº 143 da Rua “A”, Loteamento Vale 

Verde, Centro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da calçada em frente à Escola Vó Luiza, 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize dentista, uma vez por semana, para 

prestar atendimento no turno da noite no Posto de 

Saúde do bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar a fixação de goleiras nas 

quadras das escolas do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar licenciamento ambiental 

e criação de ossário nos cemitérios do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan faça conserto asfáltico 

na Av. Santa Rita, em frente ao nº 1046, próximo à 

Rua Emancipação, bairro Floresta. 
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 No sentido de que a empresa ALL efetue a 

manutenção na travessa dos trilhos, no trecho da 

Volta Grande e também na Av. Getúlio Vargas, 

bairro Morretes. 

  

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

melhorias  no campo de futebol do Loteamento 

Maria José, bairro Caju, tais como: iluminação, 

corte de grama e colocação de britas na pracinha. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de luminárias e lâmpadas em todas as 

ruas do Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos para rede de esgoto na Rua da 

Igreja, bairro Berto Círio. 

 

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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões na Rua Boqueirão do Caju, 

nº 250, bairro Caju. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua José Prates Sarmento, 

localizada no Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação de 100 metros entre a Rua 

Tangerinas e Rua dos Tucanos, Centro. 
 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1390/17: PROJ. LEI Nº 052/17  –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Denomina  o  “Beco  do 

Mosquito” no Loteamento Itapuí e dá outras 

providências. 
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PROCESSO Nº 1343/17: PROJ.   LEI  Nº 039/17  –  De   autoria   do   Poder   

(2ª PAUTA) Executivo - Cria o Programa Municipal de 

Agroecologia e Incentivo à Agricultura Orgânica. 

 

PROCESSO Nº 1346/17: PROJ.  LEI  Nº  041/17  –  De   autoria   do   Poder   

(2ª PAUTA) Executivo - Altera a redação da Lei nº  202, de 20 

de dezembro de 1994, que cria o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Agropecuário – 

CMDR. 

 

PROCESSO Nº 1355/17: PROJ. LEI Nº 046/17  –  De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Denomina  a  Rua “A” 

do  Loteamento Paineiras, que passará a chamar-se 

Rua Emílio Antônio Pereira. 

 

 

 

 
 

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 

.  .  . 


