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BOLETIM Nº 038/18 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/OUTUBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

MILTON REMELINK o patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Passo da Taquara. 

 

Solicitando  à   secretaria   competente  que   tape 

os buracos existentes em toda a extensão da Rua 

Maria Rita. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Adalberto Martins Viegas, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada do 

Marcolino, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza e alargamento da Estrada dos Bloedow, 

dando prioridade às proximidades do cemitério, 

bairro Morretes. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas com 

compactação no beco da Rua “F”, bairro Berto 

Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto da tampa de boca de lobo da Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 800, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura das faixas de segurança e quebra-molas na 

Rua das Flores, bairro Berto Círio. 
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RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

pintura e a colocação de placa indicando quebra-

molas em frente ao nº 1805 da Av. Getúlio Vargas, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza das bocas de lobo e a pintura do meio-fio 

na Rua Arnaldo de Souza e Rua Dona Nena, bairro 

Pedreira. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

ALEXSANDRO ÁVILA identificação do beco localizado na Estrada Sanga 

Funda, passando o Mercado Fraga, como: “Beco 

Ademar Fraga”. 

 

 No sentido de que a RGE Sul realize o corte de 

galhos de árvore no beco da Rua F, em frente ao nº 

54, bairro Berto Círio. 

 

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

canalização das águas acumuladas na Rua 

Cerejeiras, bairro Caju.  

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Estrada Porto da Farinha, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um abrigo para os passageiros do 

ponto de táxi do Centro, nº 148. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada com cobertura na Av. 

Santa Rita, próximo ao Beco do Jorge, sentido 

bairro/Centro, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na junção da 

Rua “C” com a Rua “A” do Loteamento Lago da 

Califórnia, para abrigar as crianças que aguardam 

o transporte escolar. 
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IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura das faixas de segurança e quebra-molas na 

Av. Santa Rita, no trecho entre a Empresa Pesa e a 

rótula, bairro Floresta. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um redutor de velocidade na Rua 

Primavera, em frente ao nº 470, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de reconstruir a capela mortuária do 

cemitério do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de área coberta na EMEF 

José Bonifácio, bairro Pedreira. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Rua dos 

Bloedow, ao lado da Igreja Assembleia de Deus, 

bairro Morretes. 

 

OFÍCIO Nº123/18: Enviado pelo Cartório Eleitoral da 66ª Zona 

Eleitoral, solicitando cedência de espaço na sede 

do Poder Legislativo Municipal nos dias 27 e 28 

de outubro de 2018, a fim de atender estrutura da 

Junta Eleitoral no 2º turno do pleito em relação às 

seções de votação que funcionarão em Nova Santa 

Rita. 

 

OFÍCIO Nº 124/18: Enviado pelo Cartório Eleitoral da 66ª Zona 

Eleitoral, solicitando que fique à disposição dos 

servidores desta, um automóvel com motorista nos 

dias 26, 27 e 28 de outubro de 2018, a fim de 

atender as necessidades inerentes ao 2º turno do 

pleito de outubro em relação às seções de votação 

que funcionarão em Nova Santa Rita. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 038/18 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/OUTUBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a  secretaria competente efetue a 

LEONARDO VIEIRA colocação de fresa asfáltica no trecho sem asfalto 

da Rua dos Pinheiros, bairro Califórnia.  

 

 No sentido de que a Empresa GTC Telecom 

coloque técnicos capacitados a serviço do cliente 

nos finais de semana e feriados. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua da Igreja e da Rua Pinheiros, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo providencie 

a criação de um programa ou disponibilize o 

transporte gratuito para estudantes do Ensino 

Médio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma academia ao ar livre no campo 

do Maria José. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a RGE Sul torne possível a 

expansão no horário de atendimento ao cliente no 

Município de Nova Santa Rita, em sua sede 

credenciada localizada na Rua Teófilo Afonso 

Tergolina, nº 67, bairro Centro. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a poda dos 

galhos que estão encostados nos fios na Rua do 

Açude, próximo ao nº 454, bairro Califórnia. 

 

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

limpeza das redes de esgoto pluvial com caminhão 

hidrojato, assim como todas as bocas de lobo 

situadas na Rua Primavera e na Rua dos Pinheiros, 

bairro Califórnia. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus coberta no 

Beco da Servidão, esquina com a Av. Getúlio 

Vargas, sentido bairro/Centro. 

 

ILDO MACIEL No sentido de que a Empresa Cidade Nova Santa 

Rita estude a possibilidade de fazer adição de uma 

linha de ônibus no horário das 17 horas, com 

itinerário Pedreira/Boqueirão do Caju/Porto da 

Farinha/Centro. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1429/18: PROJ.  LEI  Nº  027/18  –   De   autoria   do  Poder         

(1ª PAUTA) Executivo – Dispõe sobre parcelamento do solo 

urbano e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1452/18: PROJ.  LEI  Nº 055/18  –  De autoria do  Vereador        

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo de Vargas - Altera o art. 1º da Lei nº 

1405/17, que “Cria homenagem ao servidor 

público municipal no fim de suas atividades 

profissionais”. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 


