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BOLETIM Nº 042/17 – 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/NOVEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

MATEUS MARCON patrolamento e a colocação de saibro e cascalho na 

Estrada do Luizinho,  Estrada Marcolino, Estrada 

dos Colonos, Estrada Porto da Figueira e Rua do 

Incra, bairro Sanga Funda. 

  

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Estrada Porto da Farinha, bairro Caju. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão do Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza dos bueiros na Rua Cerejeiras, bairro 

Caju. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a roçada em toda a extensão da Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Caju.  

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de sub-base na Rua dos Marinheiros, 

bairro Califórnia.  

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue   

MATEUS MARCON a instalação de placas de identificação em todas as 

escolas municipais. 

 

LEONARDO VIEIRA   No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 pavimentação em blocos de concreto da Rua 

Marinho Peixoto, Centro. 
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No sentido de que a secretaria competente  realize 

estudo de viabilidade de alteração no plano de 

mobilidade nos sentidos das vias centrais, 

alterando o fluxo no Centro da cidade no sentido 

bairro/Centro, transformando em mão única a Rua 

Juvenal Machado e a Av. Santa Rita, sentido 

Centro/bairro, que se inicia na rótula em frente à 

Redemac e se estende até a bifurcação no início da 

Rua Lourenço Záccaro. Solicita ainda o 

redirecionamento dos veículos pesados para acesso 

e saída da cidade pela Rua Lourenço Záccaro a 

BR-386. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a implantação de uma creche 

municipal no bairro Sanga Funda. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 colocação de uma galeria de escoamento pluvial na 

sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de uma rampa de acesso no setor de 

atendimento ao contribuinte da Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

 

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

 instalação de mais bancos para os usuários na 

praça de acessibilidade do Parque Olmiro Brandão. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 042/17 – 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/NOVEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1458/17: PROJ. LEI Nº 054/17  –  Dá nome à Estrada Sanga 

(Mateus Marcon) Funda e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1500/17: PROJ. LEI Nº 058/17  –  Dispõe sobre a prioridade  

(Milton Remelink) na tramitação e julgamento dos procedimentos 

administrativos do Município de Nova Santa Rita 

em que figure como parte pessoa com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1506/17: PROJ.  LEI  Nº  057/17   –   Denomina   “Rua   dos  

(Jair Antônio de Oliveira) Oliveira” no bairro Berto Círio e dá outras 

providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria competente  realize  

LEONARDO VIEIRA a implantação de um quebra-molas na Rodovia 

Transaçoriana, na altura da Vila Ramão, bairro 

Sanga Funda, cinco metros antes da entrada da 

Alameda Paz e da Alameda Ramão. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

 construção de uma rotatória no trevo de acesso ao 

bairro Califórnia, em que a Av. Santa Rita e Av. 

Getúlio Vargas convergem. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste na Av. Getúlio Vargas, nº 1983, bairro Berto 

Círio. 

 

No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de rede fluvial na travessa do Arroio 

Caju, Rua Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a implantação de uma creche 

comunitária no bairro Sanga Funda. 
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MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua Nove de Dezembro, Centro. 

 

      No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de tachões na Rua Boqueirão do Caju, 

próximo ao nº 250, bairro Caju. 

 

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

 instalação de uma nova parada de ônibus na Av. 

Santa Rita, esquina com a Rua Porto da Farinha, 

bairro Caju. 

 

 

 

P A U T A 

 

 

PROCESSO Nº 1661/17: PROJ. LEI Nº 059/17 –  De  autoria   do  Vereador 

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Institui  no  calendário oficial do 

Município de Nova Santa Rita o “Novembro 

Azul”, mês de reflexão sobre a importância da 

prevenção ao câncer de próstata 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 

.  .  . 


