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BOLETIM Nº 039/17 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/OUTUBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1609/17: PROJ.  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  002/17  -    

(Renato Machado) Concede a Medalha de Honra ao Mérito Poder 

Legislativo ao Senhor Jorge Baez Nunes. 

 

PROCESSO Nº 1618/17: PROJ. LEI Nº 048/17  –  Autoriza   o  Município  a  

(Poder Executivo) restituir o valor da taxa de transferência de 

veículos. 

 

PROCESSO Nº 1619/17: PROJ.   LEI   Nº   047/17   –   Autoriza    o    Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a conceder abono salarial aos 

Agentes Comunitários de Saúde. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 046, 047 e 

049/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

IEDA MARIA BILHALVA patrolamento e a colocação de sub-base na Rua da 

Prainha, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

 patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 11 

de Abril, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

 conserto do asfalto próximo à boca de lobo da 

Estrada da Pedreira, nas proximidades da Escola 

Municipal Tiradentes, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de tampa de bueiro na Av. Lourenço 

Záccaro, em frente à Pizzaria Art Pizza, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

 patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Carlos Gomes, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

manutenção do asfalto em toda a extensão da Rua 

das Flores, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada, o patrolamento e a colocação de britas na 

Rua Ivo Flores, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Esmeralda, bairro Morretes. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

pintura de quebra-molas e faixa de pedestres em 

frente à Escola Tiradentes, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca das tampas de bueiros localizados em frente à 

academia ao ar livre e em frente ao nº 1800 da Rua 

Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do Beco 

Dona Laurinda, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

operação “tapa buracos” na Estrada da Pedreira, 

trecho da volta por baixo da ponte, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza dos valos nos dois sentidos da Estrada 

Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca de lâmpadas em frente ao nº 950 da Estrada 

Sanga Funda, bairro Sanga Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza do bueiro em frente à casa nº 1105 da Rua 

Vinte de Março, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

trabalho de sinalização em toda a extensão da Rua 

da Areia, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Rua da Areia, bairro Berto Círio.  

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

ALEXSANDRO ÁVILA instalação de um guard rail na Vila Ramão, 

passando a Transportadora Plimor, próximo ao 

quebra-molas de quem vai da BR para Sanga 

Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO   No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de rede fluvial em toda a extensão do 

Beco do Esperança, bairro Berto Círio. 

 

No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste na Rua Hermes Viana, nº 331, bairro Berto 

Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

remodelação do ponto de ônibus da Av. Santa Rita, 

localizado em frente à Loja Lebes, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de construir uma proteção metálica 

(guard rail) as margens do arroio Berto Círio, 

localizado na Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a secretaria competente realize a 

construção de uma galeria em frente ao nº 775 da 

Rua Esperança, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize a troca de um poste em frente ao nº 658 da 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda. 

 

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

pavimentação asfáltica da Estrada Álvaro Ignacio 

Fernandes, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos entulhos existentes na Rua Alcides 

Amorim, bairro Sanga Funda. 
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IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de providenciar um espaço junto ao 

Parque Olmiro Brandão para a construção de um 

galpão nos moldes dos que já estão lá, para a 

Câmara de Vereadores. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na esquina da 

Rua Volta Grande com a Modesto Nunes, Vila 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

COMUNICADOS: Enviados pelo Ministério da Educação informando 

valor de repasses de programas do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação. 

 

OFÍCIO Nº 143/17: Enviado pela Cooperativa Agroindustrial 

Cooperja, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa no dia 23 de novembro de 2017, às 10h, para 

realização de Pré-Assembleia da entidade. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens à “Semana Municipal de     

Luta Contra o Câncer de Mama”. 
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BOLETIM Nº 039/17 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/OUTUBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1390/17: PROJ.  LEI  Nº 052/17  –  Denomina  o  “Beco  do 

(Jair Antônio de Oliveira) Mosquito” no Loteamento Itapuí e dá outras 

providências. 

 

REQUERIMENTO: No sentido  de que seja  realizada uma homenagem 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA em comemoração ao Dia do Servidor Público – 

celebrado anualmente em 28 de outubro – durante 

o Grande Expediente da Sessão Ordinária de 24 de 

outubro de 2017. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que o Poder Executivo e a Secretaria 

ILDO MACIEL DA LUZ Municipal do Meio Ambiente promova o “Dia do 

Descarte Correto”, no Município. 

 

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

 construção de uma parada de ônibus com abrigo na 

Av. Santa Rita, em frente ao nº 4193, bairro 

Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA   No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de tachões e sinalização em frente à 

residência nº 627 da Rua “A”, Loteamento Vale 

Verde, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO   No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 pintura de uma faixa de segurança na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 1937, bairro Berto Círio. 

 

No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para remodelação do trevo de acesso à Av. 

Getúlio Vargas com Av. Deoclécio Rodrigues, 

para que se tenha calçadas ou algum lugar próprio 

para os pedestres realizarem a travessia com 

segurança. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a Corsan realize o conserto do 

cano na esquina da Rua das Cerejeiras com a Rua 

das Tangerinas, Loteamento Jardim Santa Rita, 

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

colocação de banheiro químico no cemitério do 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de água no cemitério do bairro Berto 

Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente estude 

um local para colocar os vendedores ambulantes 

do Município. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um bueiro no Beco Dona Laurinda, 

ao lado do nº 50, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade da Rua F, Loteamento Vale Verde, 

Centro, ter um único sentido de trânsito, a partir da 

Rua A para Rua B. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de pintar e de revitalizar o prédio da 

antiga prefeitura, localizado na Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, 1449, Centro. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1577/17: PROJ.  LEI  Nº  045/17  –  De   autoria   do   Poder  

(1ª PAUTA) Executivo - Cria  cargos  e  vagas  no Quadro de 

Cargos e Funções, cria e altera padrão de 

vencimento, extingue cargo e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1542/17: PROJ.  LEI  Nº  044/17  –  De   autoria   do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. 
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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 

.  .  . 


