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BOLETIM Nº 005/18 – 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/MARÇO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 154/18: PROJ.  LEI  Nº  006/18   –   Cria  vaga  no  Quadro     

(Poder Executivo) Geral de Provimento Efetivo do Instituto 

Municipal de Assistência aos Servidores de Nova 

Santa Rita - IMAS. 

 

PROCESSO Nº 156/18: PROJ.  LEI  Nº  011/18    –    Autoriza    o     Poder    

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidores por 

prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 193/18: PROJ. LEI  Nº  010/18   –  Cria  cargo  no  Quadro     

(Poder Executivo) de Cargos e Funções e altera padrão de 

vencimento. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

ILDO MACIEL DA LUZ roçada e a limpeza da Estrada Sanga Funda, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada e a limpeza nas áreas públicas do Caju, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada e a limpeza nas áreas públicas do 

Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada em torno do Posto de Saúde e da pracinha 

na Rua Jardim, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada da ponte do rio até a parada do terminal do 

Berto Círio, na Estrada da Pedreira, principalmente 

atrás das paradas, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de canos na Rua C do Loteamento Vale 

Verde, em frente ao nº 34, Centro, e que seja 

realizada a manutenção após o conserto do asfalto. 
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ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento com rebaixamento e a colocação de 

britas na Rua G, bairro Maria José. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza do mato e poda das árvores no Beco do 

Esperança, bairro Berto Círio. 

  

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada, colocação de britas e patrolamento da Rua 

Nove de Dezembro, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada, colocação de britas e patrolamento da Rua 

L, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada, colocação de britas e patrolamento da Rua 

Marinho Peixoto, Centro. 

 

MILTON REMELINK  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada em toda a extensão da Rua Boqueirão do 

Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada em toda a extensão da Rua Porto da 

Farinha, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e nivelamento com colocação de 

britas na Estrada Itapuí, bairro Caju. 

  

  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e nivelamento com colocação de 

britas na Estrada Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e nivelamento com colocação de 

britas na Estrada Boqueirão do Caju, bairro Caju. 
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MATEUS MARCON  Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza na Rua das Goiabeiras, esquina com a Rua 

Manoel Prates Sarmento e na Rua das Pereiras, 

esquina com a Rua das Tangerinas, Loteamento 

Jardim Santa Rita. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas na Estrada dos Colonos e 

Estrada do Luizinho, bairro Itapuí. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  à  secretaria   competente  que informe 

JOCELINO RODRIGUES a esta Casa o valor gasto com a Empresa Unisol 

Vitória até o momento, junto com cópia do 

contrato de concessão firmado com a empresa de 

coleta seletiva no Município. 

 

REQUERIMENTOS: No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para  

MESA DIRETORA o dia 20 de março de 2018, seja transferida para o 

dia 21 de março próximo, às 18 horas, em 

atendimento às disposições da Lei Municipal nº 

734/2005, art. 2º, alínea “d”. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que seja realizada uma homenagem 

aos servidores públicos municipais: Jorge Luiz 

Dutra Beche, Osório Machado Ramos e Valdir 

Moura, em atendimento a Lei Municipal nº 1405, 

de 23 de outubro de 2017, durante Sessão Solene a 

ser realizada no dia 21 de março de 2018. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente realize a 

ILDO MACIEL DA LUZ pavimentação asfáltica da Rua Nove de Dezembro, 

Centro. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente 

disponibilize conexão de internet wi-fi 

gratuitamente no Parque Olmiro Brandão, Centro. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Antônio Modesto Nunes, 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada e a limpeza em toda a praça do Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

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

instalação de uma parada (sentido Canoas/Nova 

Santa Rita) na Rua dos Pinheiros, em frente à 

Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Estrada Pro 

Álcool, próximo ao nº 128, no Assentamento 

Capela, bairro Sanga Funda. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, antes da esquina da Rua Justino 

de Souza Batista e depois do nº 1101 da Dr. 

Lourenço Záccaro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para viabilização da extensão da rede de 

água no Beco do Nilo, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente 

providencie, em caráter de urgência, a instalação 

de uma rede de iluminação pública na Av. Getúlio 

Vargas, do trecho do quartel até a empresa 

InterCement. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue o 

recolhimento dos galhos e resíduos logo após a 

poda realizada pela empresa, para que evite 

bloqueios nas calçadas. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

ampliação da Escola José Bonifácio e cobertura da 

quadra poliesportiva da escola, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização e alargamento da Rua Rodolfo 

Boyen, bairro Pedreira. 
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MILTON REMELINK No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a pavimentação da Estrada Itapuí, bairro Caju – 

Itapuí. 

 

 No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que o Poder Executivo verifique a 

possibilidade de informar no site da prefeitura a 

lista de medicamentos disponíveis na farmácia 

básica municipal e também em todas as unidades 

de saúde do Município. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue o 

corte de uma árvore localizada na Rua José Prates 

Sarmento, em frente ao nº 103, Centro. 

 

OFÍCIO Nº 002/18: Enviado pela Bancada do Partido Democrático 

Trabalhista, informando como líder para o ano de 

2018 o Vereador Leonardo de Souza Vieira. 

 

OFÍCIO Nº 019/18: Enviado pela Secretaria da Saúde, solicitando 

cedência do Plenário desta Casa no dia 12 de 

março de 2018, às 08 horas, para Reunião da 

Comissão de Intergestores Regional. E convida a 

Presidente e demais vereadores para participarem 

da reunião. 

 

OFÍCIO Nº 030/18: Enviado pelo Poder Executivo, solicitando uso das 

dependências desta Casa nos dias 25, 26 e 27 de 

setembro de 2018, para realização da Comissão de 

Seleção do Serviço Militar. 

 

OFÍCIO CIRC. Nº 001/18: Enviado pela Secretaria Estadual da Agricultura, 

Pecuária e Irrigação, informando que está em 

curso processo licitatório para aquisição de 

maquinário (um trator 4x4 100 CV) que será 

repassado ao Município. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 005/18 – 3ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/MARÇO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente realize a 

JOCELINO RODRIGUES instalação de canos para rede de saneamento 

pluvial na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o recapeamento do asfalto em toda a extensão da 

Rua das Flores. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de galeria de escoamento pluvial na 

sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um posto de saúde no bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de cinco luminárias na Av. Getúlio 

Vargas, em frente à Empresa Proamb, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

patrolamento e colocação de saibro, limpeza e 

pintura dos meios-fios e a revisão da iluminação 

pública em todas as ruas necessárias do bairro 

Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma pracinha na área 

da Prefeitura (Fazenda Escola), na Travessa da 

Lagoa esquina com a Rua dos Marinheiros, bairro 

Califórnia.  

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada na Rua dos Pinheiros, em 

frente ao nº 374, bairro Califórnia. 
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MILTON REMELINK No  sentido de que a  secretaria competente 

verifique junto ao DNIT a possibilidade de 

sinalização da faixa de travessia na rótula de 

principal acesso ao Município, em frente ao 

Monumento da Padroeira, na BR-386. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Deoclécio Rodrigues, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo de ampliação do quadro de médicos, 

incluindo a especialidade de pediatria em todos os 

postos de saúde do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente 

providencie a instalação de rede de baixa tensão 

para iluminação pública na Estrada Alcides 

Amorim, do trecho da Tabaí até o entroncamento 

da Estrada Porto da Figueira, bairro Porto da 

Figueira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente retome 

o mais breve possível as obras de pavimentação da 

Rua dos Pinheiros, bairro Califórnia. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de criar um Ecoponto para descarte 

de pequenos volumes de entulhos, grandes objetos 

(móveis, restos de poda de árvores, etc.) e resíduos 

recicláveis no Loteamento Popular, bairros Berto 

Círio, Califórnia, Morretes, Sanga Funda, Itapuí, 

Porto da Figueira e Caju.  

 

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

a possibilidade de retirar a mureta de concreto que 

divide as pistas na ponte na Estrada Itapuí, 

próximo ao campo do Caju, bairro Caju. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo efetue a 

construção de um refeitório na Secretaria de Obras 

do Município. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 009/18: PROJ.  LEI  Nº  001/18 – De autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Renato Machado - Institui o Fundo Especial do 

Poder Legislativo Municipal de Nova Santa Rita, 

nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964. 

 

 

 

 

 

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 

.  .  . 


