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BOLETIM Nº 036/18 – 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/OUTUBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

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

da Pedreira, no trecho não pavimentado, bairro 

Caju. 

 

Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

 o patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

do Açude, bairro Califórnia.  

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Travessa 

“A” e nas ruas “B”, “C” e “G” do Loteamento 

Maria José, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento, limpeza e colocação de britas na 

Rua da Figueira, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

limpeza dos valos no Beco Florida e na Rua Caju, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Angazeiros e Rua Azaleia, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua da 

Vertente, bairro Califórnia. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que  realize 

manutenção do telhado da Escola Tiradentes.  

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

retirada de lixo orgânico na Av. Santa Rita, 

próximo à Escola Tiradentes, em frente ao nº 1733. 
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JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento da Rua N, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

manutenção da via e roçada nas laterais da Rua da 

Areia, bairro Berto Círio. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de  que seja realizada uma homenagem   

PAULO RICARDO DE VARGAS durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária 

do dia 30 de outubro de 2018 aos servidores 

públicos municipais: João Eloi Laureano Pires, 

Marta Thomaz, Ana Lúcia Rocha, Fabiano 

Rodrigues Nunes, Eliani Magali Gheller Rocha e 

Maria Rita Schmitt, em atendimento a Lei 

Municipal nº 1405/2017. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

RENATO MACHADO substituição dos canos da rede pluvial do 

Loteamento Jardim Santa Rita, Centro, e a 

construção de uma galeria para captação de água.  

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza de todas as caixa de esgoto pluvial e 

canalização do Loteamento Jardim Santa Rita, 

Centro. 

 

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

galhos que estão encostados nos fios na Av. Santa 

Rita, em frente ao nº 3361 e nº 3429, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de conceder percentual de risco de 

vida aos fiscais sanitários. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de implantar câmeras de vídeo 

monitoramento no Parque Olmiro Brandão, a fim 

de inibir ações de furto e violência a usuários do 

parque e prevenir atos de vandalismo no local. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da calçada no entorno da Escola Vó 

Luiza, bairro Califórnia. 

 

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

pintura da faixa de segurança e a colocação de 

tachões em frente ao nº 1835 da Rua Caju, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de um 

poste em frente ao nº 102 da Av. Santa Rita, 

próximo à Padaria Doce Petisco, bairro Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento da Av. Santa Rita, bairro Floresta. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um monumento com uma estátua de 

um metro da Santa Oxum, padroeira dos rios, na 

prainha de Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um posto de saúde no bairro Maria 

José. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

demarcação das ruas e avenidas do Centro da 

Cidade e loteamentos próximos. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de criação de um Museu Municipal, 

com local destinado para colecionadores de objetos 

antigos e curiosidades. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção, em regime de urgência, de um acesso 

para cadeirantes, desde a calçada até as 

dependências da Escola Campos Salles. 
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OFÍCIO Nº 09/18: Enviado pelo Vereador Leonardo Vieira, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa, no dia 

24 de outubro de 2018, das 14 às 18 horas, para 

realização de uma palestra do Instituto IMAMA de 

Porto Alegre, alusiva à campanha “Outubro Rosa” 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens ao “Outubro Rosa”. 
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BOLETIM Nº 036/18 – 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/OUTUBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

RENATO MACHADO substituição das tampas de esgoto fluvial que estão 

totalmente quebradas na Av. Santa Rita, em frente 

ao shopping, bairro Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, 

bairro Morretes. 

 

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

implantação de um quebra-molas em frente ao nº 

149 da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de rede de baixa tensão do nº 37 ao nº 336 da Rua 

Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

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

do poste de energia elétrica localizado na Rua 

Laranjeiras, nº 179, bairro Centro. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de reformar o prédio da Brigada 

Militar localizado na Rua Hélio Fraga, Centro. 

 

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

todas as paradas de ônibus do Município e coloque 

lista de horários nas mesmas para acesso dos 

usuários. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação ou calçamento com PAVS ou outros 

no refúgio localizado junto ao ponto de embarque 

e desembarque de passageiros de ônibus na Av. 

Santa Rita, esquina com a Rua Primavera, sentido 

bairro/Centro (em frente ao antigo Armazém do 

Ibanêz). 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de redutores de velocidade (tachões) na 

Rua Boqueirão do Caju, no trecho asfaltado. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um quebra-molas na Rua Valdemar 

Vicente da Costa, próximo ao nº 549, no 

Loteamento Bela Vista. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

 

PROCESSO Nº 1382/18: PROJ. LEI  Nº  029/18   –   De   autoria   do  Poder         

(1ª PAUTA) Executivo – Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. 

 

PROCESSO Nº 1385/18: PROJ.  LEI  Nº  028/18  –   De  autoria   do   Poder        

(1ª PAUTA) Executivo – Cria vagas no Quadro Geral de Cargos 

Permanentes do Município. 
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PROCESSO Nº 1315/18: PROJ.  LEI Nº 053/18  –   De  autoria do Vereador        

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui o Programa “Adote uma 

Escola” no Município de Nova Santa Rita 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 

.  .  . 


