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BOLETIM Nº 032/18 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/SETEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1304/18: PROJ. LEI Nº 054/18  –  Dispõe sobre a criação de        

(Leonardo Vieira) Campanha Permanente de Conscientização da 

Depressão Infantil e na Adolescência no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

RODRIGO AVEIRO a limpeza das caixas de escoamento pluvial e a 

pintura dos cordões na Rua Arnaldo de Souza e na 

Rua Dona Nena, bairro Pedreira. 

 

RENATO MACHADO Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

revisão das luminárias existentes na Estrada dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de lâmpada em frente ao nº 186 da Av. 

Getúlio Vargas, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento na Rua Deoclécio Rodrigues, do 

Loteamento Recanto da Quinta até o cemitério. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento na Estrada dos Pires, bairro Sanga 

Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua da Vertente, bairro Califórnia. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do Beco da 

Isabel, bairro Morretes. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

poda de árvores na Rua José Pires Calino, em 

frente ao nº 214, bairro Berto Círio. 
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LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

operação “tapa buracos” na Estrada da Pedreira, 

principalmente no trecho que sai da BR-386 e faz 

o entorno da ponte com a entrada da Av. Getúlio 

Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

limpeza das valas, roçada, patrolamento e 

colocação de britas na Rua Pastor Adão Michel, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

limpeza da vala situada em toda a extensão da Rua 

Carlos de Souza Pereira, na Vila Vasconcelos 

Jardim. 

 

MILTON REMELINK  Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue o 

recapeamento em toda a extensão da Av. Santa 

Rita. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de convocar o Secretário Municipal de 

LEONARDO VIEIRA Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Sr. 

Paulo Scalcon, a fim de prestar esclarecimentos 

sobre os motivos de cancelamento de inscrições do 

Programa Bolsa Família. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a  secretaria  competente  efetue  

RENATO MACHADO a construção de uma rampa de acessibilidade na 

parada de ônibus localizada na Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, em frente ao Banco Banrisul, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de sonorizadores nos quatro acessos da 

rótula do bairro Califórnia, no sentido dos bairros 

Berto Círio, Morretes e Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de câmera de vigilância na Rua do Ipê, 

próximo aos Loteamentos Alto da Boa Vista e 

Cambará e na esquina da Rua 11 de Abril com a 

Rua “N”, bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de postes de iluminação pública na Rua do Ipê, 

próximo aos Loteamentos Alto da Boa Vista e 

Cambará, bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a RGE Sul efetue o conserto dos 

postes na Rua Carlos de Souza Pereira, em frente 

aos nos 352 e 342, bairro Vasconcelos Jardim. 

 

 No sentido de que a Corsan realize reparos no 

asfalto na Av. Getúlio Vargas, em frente ao nº 425 

e na Rua Santos Dumont, em frente ao nº 117, 

bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de alugar um caminhão pipa para 

molhar a terra na Rua Passo do Caí durante a 

Semana Farroupilha. 

 

 No sentido de que a secretaria competente faça 

uma fiscalização, com base no Código de Posturas 

do Município, nas calçadas na Estrada da Pedreira, 

no trecho entre a Empresa Trânsito até o acesso à 

Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio, solicitando 

aos responsáveis a construção de calçadas no local. 

 

OFÍCIO Nº 032/18: Enviado pela Corsan, em reposta à Indicação de 

autoria do Vereador Mateus Marcon, referente à 

solicitação de reparos em frente ao nº 1121 da Av. 

Santa Rita, bairro Floresta. 

 

  

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 032/18 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/SETEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

REQUERIMENTOS: No sentido de que seja realizada Sessão Solene em 

MESA DIRETORA comemoração à “Semana Farroupilha”, no dia 19 

de setembro de 2018, às 19h, no Centro de Eventos 

do Parque Olmiro Brandão. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No  sentido de convocar a Secretária Municipal de  

 Educação, Sr.ª Elaine da Rosa, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre: reposição do toldo de 

entrada e entre o pavilhão, reposição do piso das 

salas de aula, elevado das rampas e verificação da 

infiltração do esgoto que causa mau cheiro nas 

salas de aula na Escola Infantil Vó Edith; 

cercamento lateral e fundos e o conserto dos 

buracos no pátio da Escola Municipal Campos 

Salles. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de  que a  secretaria  competente  efetue  

RODRIGO AVEIRO a construção de uma praça de lazer no bairro Berto 

Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma pista de salto à distância na 

Escola Victor Aggens, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão e colocação de luminárias 

na Av. Getúlio Vargas, no trecho da travessa dos 

trilhos até a Empresa InterCement, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão e colocação de luminárias 

na Rua Oliveiras, bairro Berto Círio. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de cercar e implantar uma praça com 

academia ao ar livre no terreno em frente à UBS 

Pedreira, bairro Pedreira. 
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 No sentido de que o Poder Executivo encaminhe a 

esta Casa Legislativa proposição para criação de 

projeto de lei denominado “Calçada Verde” no 

Município de Nova Santa Rita. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo realize a 

construção da Escola Técnica na Av. Santa Rita, 

em frente ao Detran, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de implantação de uma creche 

municipal no bairro Morretes. 

 

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

implantação de um quebra-molas em frente ao nº 

328 da Rua Cristal, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar em todas as vias não 

asfaltadas do Município o método de compactação 

do solo KTD com o devido estabilizador, para que 

reduza a poeira e a necessidade de manutenção das 

mesmas. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus coberta em 

frente ou próximo da Empresa Mecasul, na       

BR-386. 

 

 No sentido de que a secretaria competente entre 

em contato com a Empresa RGE Sul para troca de 

poste de energia elétrica na Rua do Açude, em 

frente ao nº 268, bairro Califórnia. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Cerejeira, bairro Caju. 

 

 

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 

.  .  . 


