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BOLETIM Nº 040/18 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/OUTUBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1557/18: PROJ.  LEI Nº 056/18 – Institui a Galeria de Fotos        

(Ieda Maria Bilhalva) dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1558/18: PROJ.   LEI   Nº   032/18   –    Autoriza   o    Poder      

(Poder Executivo) Executivo  Municipal a regularizar o condomínio 

residencial de lotes denominado Condomínio 

Residencial Fazenda Interlagos. 

 

PROCESSO Nº 1568/18: PROJ.  LEI   Nº  057/18   –  Cria   gratificação   de       

(Paulo Ricardo Vargas) natureza especial para motoristas do Município, 

que exerçam suas funções na Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

MILTON REMELINK o recolhimento de lixo orgânico na Rua Ametista, 

em frente aos nos 195 e 196 e ao lado do nº 211. 

 

 Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

o conserto da tampa do bueiro na esquina da Rua 

Carlos Demoliner, ao lado do nº 120. 

 

Solicitando  à   secretaria   competente  que efetue 

roçada,  patrolamento e colocação de britas na rua 

da Olaria Viviane, bairro Porto da Figueira. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

operação “tapa buracos” na Rua Deoclécio 

Rodrigues, da frente do nº 3037 até a frente do 

cemitério, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

reparos no asfalto em frente ao nº 1692 da Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, esquina com a Av. Santa Rita, 

Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

limpeza, roçada, patrolamento e colocação de 

britas na Rua da Prainha, bairro Morretes. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente que faça o 

aterro em torno do bueiro situado na Rua Formosa, 

em frente ao nº 423, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

repintura da faixa de segurança na Rua Getúlio 

Vargas, em frente ao Mercado Ideal, bairro Berto 

Círio. 

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto e troca de tampa de boca de lobo na Rua 

dos Pinheiros, esquina com o Beco dos 

Marinheiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

instalação de sinalização indicando “proibido 

estacionar” na Av. Santa Rita, no trecho entre as 

ruas Timbaúva e Rua do Açude, sentido 

bairro/Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na esquina da 

Rua “C” com a Rua “D” do Loteamento Recanto 

do Sol, sentido bairro/Centro, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca da tampa de bueiro na Rua Maria Januária, nº 

186, em frente à Escola Infantil Semeando Amor, 

bairro Berto Círio. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  à  secretaria  competente  que  forneça 

PAULO RICARDO VARGAS cópia do cartão ponto, com todos os anexos, da 

servidora Inajara Pfeil, referente ao mês de julho 

do corrente ano. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria competente analise  

LEONARDO VIEIRA a viabilidade de fiscalizar os já existentes e os 

futuros loteamentos urbanos para que cumpram as 

normas da Lei nº 887 - Código de Obras 

Municipal, em seu artigo 45, referente à limpeza 

do local. 

 

 



3 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutor de velocidade na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 2030, próximo ao Mercado 

Ideal, bairro Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Nove de Dezembro, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Rua Boqueirão, 

em frente ao nº 111, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um banco e faça piso na parada de 

ônibus existente em frente à Empresa Proamb, Av. 

Getúlio Vargas, bairro Morretes. 

 

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

instalação de uma parada na Rua Ametista, 

esquina com a Rua Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de fazer o cercamento atrás da 

UBS Vereador Daniel Lima, na Rua Hélio Fraga 

de Moraes Sarmento, nº 177, Centro. 

 

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

Casa Legislativa projeto de lei regulamentando a 

criação do banco de horas para os servidores do 

quadro geral, quando houver necessidade, ou em 

acordo com a chefia imediata documentada e 

assinada por ambos, não isentando o Executivo 

Municipal em optar por horas extras. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

fiscalização das lixeiras em geral, principalmente 

as comunitárias em relação ao lixo reciclado. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

contratação de um médico pediatra para 

atendimento no Posto 24 Horas. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente 

notifique a empresa que está instalando postes de 

fibra ótica, para que a mesma posicione os postes 

alinhados com as divisas e não nas calçadas como 

está sendo feito. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de uma escola de 

educação infantil no bairro Pedreira. 

 

OFÍCIO Nº 10/18: Enviado pela Coordenação Geral da Banda 

Municipal, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa no dia 28 de novembro, às 19h, para 

realização de Recital dos Alunos da Escola 

Laboratório de Música. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens aos servidores 

públicos municipais aposentados. 
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BOLETIM Nº 040/18 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/OUTUBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 1315/18: PROJ.   LEI  Nº  053/18   –   Institui   o   Programa         

(Rodrigo Aveiro) “Adote uma Escola” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

instalação de quebra-molas ou redutor de 

velocidade na Rua Veneza, em frente ao nº 277, 

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. 

 

 No sentido de que a Empresa de Transporte 

Cidade Nova Santa Rita estude a possibilidade de 

ajustar as linhas de ônibus na Escola Estadual de 

Educação Básica Santa Rita, nos seguintes 

horários: manhã 7:40 e 12:30; tarde 13:00 e 18:00; 

noite 18:40 e 22:40. 

  

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. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

das lâmpadas queimadas em toda a extensão da 

Rua Alcides Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

das lâmpadas queimadas em toda a extensão da 

Rua Santa Maria, bairro Sanga Funda. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

fechamento de uma caixa de esgoto que se 

encontra quebrada na Rua João Antônio de 

Oliveira, nº 57, Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada próximo ao nº 85 da 

Estrada Boqueirão do Caju, bairro Caju. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1517/18: PROJ.  LEI  Nº  030/18   –   De  autoria  do   Poder        

(1ª PAUTA) Executivo - Altera a área de uso urbano do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1518/18: PROJ.  LEI  Nº  031/18  –   De   autoria   do  Poder       

(1ª PAUTA) Executivo - Altera o zoneamento em área de uso 

urbano do Município.  

 

 

 

 

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 

.  .  . 


