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  BOLETIM Nº 028/18 – 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/AGOSTO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1152/18: PROJ.  LEI  Nº  047/18  –  Denomina as ruas  “A”,        

(BANCADA PT) “B”, “C” e “D” do Parque Residencial Cambará, 

no bairro Berto Círio, como ruas Porto Alegre, 

Florianópolis, Curitiba e Rio de Janeiro, 

respectivamente. 

 

PROCESSO Nº 1153/18: PROJ.  LEI  Nº  048/18  –  Denomina as ruas  “A”,        

(BANCADA PT) “B”, “C”, “D”, “E” e “F” do Parque Residencial 

Alto da Boa Vista, no bairro Berto Círio, como 

ruas Beno Schmidt, Belo Horizonte, Campo 

Grande, Goiânia, Cuiabá e Vitória, 

respectivamente. 

 

PROCESSO Nº 1154/18: PROJ.  LEI  Nº  049/18  –  Denomina as ruas  “A”,        

(BANCADA PT) “B”, “C”, “D” e “E” do Parque Residencial Jardim 

do Campo, no bairro Berto Círio, como ruas 

Salvador, Palmas, Porto Belo, Aracaju e Rio 

Branco, respectivamente. 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 041/18. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

LEONARDO VIEIRA limpeza e a roçada na Travessa da Lagoa, bairro 

Califórnia. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, o patrolamento e a colocação de britas na 

Rua Guajuviras, bairro Califórnia. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza das valas na Estrada Porto da Farinha, 

bairro Caju. 

 

PAULO RICARDO VARGAS  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

retirada de entulhos e lixo acumulados na Rua “J”, 

ao lado do nº 111, Loteamento Popular. 
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RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura do meio fio em toda a extensão da Av. 

Getúlio Vargas e a instalação de redutores de 

velocidade também na Av. Getúlio Vargas, 

próximo ao nº 639, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

manutenção das tampas de boca de lobo no trecho 

da Rua Caju, do nº 1475 ao 1852. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Estrada Porto da Farinha e Rua Maria 

Rita, bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

retirada de entulhos na Rua Ametista, próximo ao 

nº 50, bairro Maria José. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do valo na Rua Carlos Demoliner Netto, 

bairro Maria José. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas na 

Olaria Viviane. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do canteiro de acesso à Av. Santa Rita, 

Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

pintura da faixa de segurança na Av. Santa Rita, 

em frente ao nº 826, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue 

roçada próximo à parada de ônibus na Av. Getúlio 

Vargas, esquina com a Rua do Ipê, bairro Berto 

Círio. 
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ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

pintura das duas faixas de segurança localizadas  

entre o paradão de ônibus na Av. Santa Rita, 

Centro. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

pintura da faixa de segurança na Av. Santa Rita, 

em frente ao Centro de Especialidades e Posto 

Latina, Centro. 

 

REQUERIMENTO: No sentido de  convocar o Secretário Municipal da  

ALEXSANDRO ÁVILA Fazenda, Luiz Fernando Heylmann, a fim de 

prestar esclarecimentos sobre os débitos pendentes 

da Associação de Moradores do bairro Berto Círio, 

relacionados ao prédio onde hoje funciona a 

Escola de Educação Infantil Vó Enedina. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a  

RENATO MACHADO substituição de luminárias na Estrada dos 

Bloedow, próximo ao nº 713, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto do asfalto junto aos trilhos do trem na Av. 

Getúlio Vargas, sentido bairro/Centro, bairro 

Vasconcelos Jardim. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas dos nomes das ruas 

do Loteamento Lago da Califórnia, nomeadas 

conforme Lei Municipal nº 1437/2018. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

conclusão das obras de pavimentação em PAVS e 

das caixas coletoras na Travessa da Lagoa, bairro 

Califórnia. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que o Poder Executivo envie a esta 

Casa Legislativa projeto de lei para criação de 

Unidade Móvel de Esterilização (castração) e 

Controle de Zoonoses de Animais Domésticos 

(cães e gatos), no Município de Nova Santa Rita. 

 

 

 



4 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

regulamentação do sistema de transporte por 

aplicativos e efetue a fiscalização dos táxis 

clandestinos que circulam no Município. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade da Unidade de Saúde do Bairro 

Berto Círio ter atendimento pediátrico e 

atendimento de emergência 24h. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Estrada Porto da Farinha, Rua 

Maria Rita e Estrada Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de esgoto na Rua “C”, bairro 

Maria José. 

 

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

pintura das faixas de segurança na rótula da 

Califórnia, bairro Califórnia.   

 

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

instalação de placa no início da Rua “A” do 

Loteamento Vale Verde, Centro, com o seguinte 

dizer: “Proibido transitar veículo acima de 10 

toneladas”. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

do poste na Rua Lourenço Záccaro, em frente ao nº 

351, próximo ao Mercado Rubom, Centro.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente estude a 

viabilidade de implantação da Guarda Municipal 

Armada no Município.  

 

OFÍCIO Nº 167/2018: Enviado pela Secretaria Municipal de Educação, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa para 

exibição do filme “Filhos da Lua na Terra do Sol” 

(Sesc), nos dias 16/08 às 16h, 17/08 às 16h e 18/08 

às 15h30min.  

 



5 

 

OFÍCIO Nº 002/2018: Enviado pelo Senhor José Batista Romano, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

23 de agosto de 2018, às 19h, para realização da 2ª 

Reunião do Movimento Negro de Nova Santa Rita. 

 

OFÍCIO Nº 364/2018: Enviado pelo Ministério da Saúde, em resposta à 

Moção nº 004/2018, de autoria do Vereador 

Leonardo Vieira, na qual manifestava repúdio ao 

corte de investimentos na área da saúde. 

 

OFÍCIO Nº 003/2018: Enviado pela RGE Sul, encaminhando, para 

conhecimento, cópia de correspondência enviada à 

Prefeitura Municipal de Nova Santa Rita. 

 

COMUNICADO: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

valor de repasses de programas do FNDE.  

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 028/18 – 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/AGOSTO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 970/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  020/2018,  de       

(Poder Executivo) origem  Legislativa,  o  qual “Autoriza o Executivo       

 Municipal a celebrar convênio com clínicas 

médicas visando a implantação do ‘Programa 

Meia-Consulta’ junto aos pacientes que necessitam 

de médico especialista do Município e dá outras 

providências.” 

 

PROCESSO Nº 1006/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  013/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Autoriza os 

estabelecimentos de Educação da Rede Pública e 

da Rede Privada a capacitarem seus funcionários 

para prestarem primeiros socorros, em caso de 

necessidade, e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 779/18: PROJ. LEI   Nº  041/18   –   Oficializa  o  nome  da       

(Jair Antônio de Oliveira) Travessa do Beco do Nilo como Rua Vergulino 

Faleiro e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 895/18: PROJ.  LEI  Nº 045/18  –  Institui  a  Campanha de       

(Paulo Ricardo Vargas) Conscientização e Incentivo à Doação de Sangue 

denominada “Junho Vermelho”, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de  que não seja efetuada aquisição de  

ALEXSANDRO ÁVILA veículo para a Câmara de Vereadores de Nova 

Santa Rita neste ano, visto que o veículo atual, 

uma Duster ano 2013, se encontra em ótimas 

condições de uso e a construção da sede do Poder 

Legislativo está em andamento, não havendo 

necessidade desta despesa. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue o  

RODRIGO AVEIRO conserto da academia ao ar livre e faça a instalação 

de playground na praça do Loteamento Céu Azul, 

bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente faça 

uma rede pluvial na Rua “A” do Loteamento 

Recanto do Sol, e providencie a colocação de uma 

pétala de iluminação na praça deste Loteamento, 

bairro Pedreira. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Vianova retire a segunda 

roleta fixada na parte traseira de todos os ônibus da 

empresa. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de capacitar os funcionários de 

ensino da rede pública do Município, para 

prestarem primeiros socorros em caso de 

necessidade. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um guard rail na Estrada Sanga 

Funda, na curva da figueira do João Batista, nº 

2365 (ao lado), bairro Sanga Funda. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas com os nomes das 

ruas do bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas com os nomes das 

ruas do bairro Morretes. 

 

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

instalação de placas de advertência de “proibido 

jogar lixo” na Rua Deoclécio Rodrigues, em frente 

ao nº 160 e nº 780, bairro Centro.   

  

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de vídeo monitoramento 

na Rua Porto da Farinha, próximo à Ferragem 

Cajuense, nº 01, bairro Caju. 

 

PEDRO DOS SANTOS No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reestruturação do campo de futebol ao lado da 

Escola Victor Aggens, na Rua 11 de Abril, bairro 

Berto Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue 

melhorias na galeria de escoamento de água na Av. 

Santa Rita, em frente ao Mercado Floresta, bairro 

Floresta. 

 

 

 

 

 

P A U T A 

.  .  . 

 

 

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 

.  .  . 


