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BOLETIM Nº 039/18 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/OUTUBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1517/18: PROJ.LEI Nº 030/18 – Altera a área de uso urbano       

(Poder Executivo) do Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1518/18: PROJ.  LEI  Nº  031/18 – Altera o  zoneamento em        

(Poder Executivo) área de uso urbano do Município.  

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 035, 038, 052, 

054, 055, 056, 057 e 058/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES roçada e manutenção das paradas de ônibus entre o 

Beco do Miguel e a Escola Miguel Couto, bairro 

Berto Círio. 

 

Solicitando  à   secretaria   competente  que efetue 

patrolamento e colocação de britas em toda a 

extensão do Beco da Servidão, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

manutenção da rede de esgoto da Rua Veneza, em 

frente às casas nos 630 e 610. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura da faixa de segurança e quebra-molas em 

frente à Escola Vó Luiza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada próximo à parada  de ônibus na Av. Getúlio 

Vargas, esquina com a Rua do Ipê, bairro Berto 

Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do valo na Estrada Nova, entre o Beco 1 e 

o Beco 2, bairro Sanga Funda. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Carlos 

Demoliner Netto, bairro Caju. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no Beco do 

Mauro, ao lado do Supermercado Paiol, bairro 

Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Cerejeiras. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

limpeza da praça João Nelson Correa Flores, 

situada na Rua das Laranjeiras, Loteamento Jardim 

Santa Rita, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, a colocação de britas e roçada na 

Estrada Maria da Conceição Fraga, bairro Centro.  

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

limpeza e a roçada na Av. Getúlio Vargas, ao 

longo do trecho compreendido entre o 3º BSUP e a 

Empresa InterCement, bairro Morretes. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

JOCELINO RODRIGUES pavimentação da Rua 11 de Abril, trecho entre a 

Rua 20 de Março e Rua “A”, bairro Berto Círio. 

 

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

recapeamento da Rua da Pedreira, próximo ao nº 

1441 ao nº 1075, bairro Berto Círio. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de encaminhar ao Conselho Tutelar o 

automóvel Duster da Câmara que atualmente foi 

substituído por outro.  

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de segurança no bairro 

Caju, ao lado da Madeireira Cajuense. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos em um buraco na Rua Cerejeiras, em 

frente ao nº 172. 
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MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos bueiros, a conclusão da obra no bueiro 

e o patrolamento da Estrada dos Wink, bairro 

Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um bueiro na calçada em frente à 

Escola Vó Luiza, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de placas de aviso de animais na pista 

na Av. Getúlio Vargas, ao longo do trecho entre o 

3º BSUP e a Empresa InterCement, bairro 

Morretes. 

 

MEMO. CIRC. Nº 123/18: Enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

informando sobre a Elaboração da Lei 

Orçamentária Anual (LOA) para o exercício de 

2019 e solicitando o agendamento de uma reunião 

para tratar sobre o assunto. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 039/18 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/OUTUBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 1382/18: PROJ. LEI  Nº 029/18 –  Dispõe sobre as diretrizes    

(Poder Executivo) orçamentárias para o exercício financeiro de 2019. 

 

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. 

 

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. 

 

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

instalação de uma parada de ônibus com abrigo 

entre as ruas “C” e “D” da Rua do Caju, sentido 

Centro/bairro. 

 

 No sentido de que o DNIT realize mudanças no 

sistema de sinalização do trevo de acesso situado 

na BR-386, na entrada principal da Cidade: que os 

sinalizadores de redução de velocidade sejam 

recuados a 50 metros da rótula em ambos os 

sentidos e que os mesmos tenham velocidade 

reduzida de 60km para 50km, conforme colocado 

no trevo de acesso secundário. 
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P A U T A 

 

 

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

(2ª 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 

.  .  . 


