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BOLETIM Nº 010/17 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/MARÇO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 394/17: PROJ.  LEI  Nº 007/17 –  Dá nome à Rua “Getúlio  

(Ildo Maciel da Luz) Fraga” e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  o  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Fortaleza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria competente que efetue  os 

reparos necessários no acesso da Rua 11 de Abril 

com a Rua do Ipê, Loteamento Popular, bairro 

Berto Círio. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de uma placa de estacionamento 

proibido próximo ao nº 1310 da Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, sentido BR-386/Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpadas e luminárias nas ruas A, B, C e 

D do Loteamento Maria José, bairro Caju.  

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a roçada em toda a extensão da Rua 

Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que refaça a 

pintura do quebra-molas na Estrada do Caju, em 

frente à Escola Tiradentes, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

sinalização do quebra-molas localizado na Rua 

“D”, bairro Maria José. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de cinco bueiros na Rua Hermes Viana, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Pastor 

Júlio Adão Michel, bairro Califórnia. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Rua Vasconcelos Jardim. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros na Rua Miguel Couto, nº 92. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza das laterais em toda a extensão da Rua 

Vasconcelos Jardim. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Estrada dos Pires, entrada do beco, nº 

195, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

obstrução ou a limpeza de uma piscina de cerâmica 

situada na Rua Estação, nº 45, bairro Vasconcelos 

Jardim. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza do bueiro localizado na Rua da Igreja, nº 

292, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto do calçamento em frente à Escola de 

Educação Infantil Vó Luiza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos em toda a extensão do asfalto na Estrada 

da Pedreira e no trevo de acesso ao bairro Berto 

Círio. 

  

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca das lâmpadas queimadas em toda a extensão 

da Rua Deoclécio Rodrigues, Centro. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando à secretaria  competente  que  efetue  o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 09 de 

Dezembro, Centro.  
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RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que adote 

medidas a fim de sanar o problema de escoamento 

fluvial em frente à residência de nº 2003, na Rua 

Modesto Nunes, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada, limpeza em toda a extensão da via e troca 

das lâmpadas de iluminação pública em frente à 

residência nº 222, na Rua Formosa, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de bueiros e a colocação de base asfáltica 

na entrada do “Beco 1” da Rua Timbaúva, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa de bueiro em frente ao nº 117 da 

Rua Santos Dumont, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção da via e pintura do meio-fio na Rua B, 

Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpadas de iluminação e a manutenção 

das placas de identificação em toda a extensão da 

Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize a 

divulgação do calendário esportivo dos jogos 

escolares e do Município. 

   

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e desobstrução dos bueiros na Rua Porto 

da Farinha, em frente à residência nº 1130, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e manutenção da Rua 11 de Abril, no 

trecho entre a Rua A e Rua 20 de Março, bairro 

Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação da tampa da caixa de esgoto localizada 

em frente à residência nº 1130, Rua Porto das 

Farinha, bairro Caju. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando  ao Poder Executivo informações sobre 

ALEXSANDRO ÁVILA o processo licitatório referente à reforma da Escola 

Municipal Miguel Couto. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando ao Poder  Executivo informações sobre 

os valores investidos em educação e sobre o 

benefício de “Difícil Acesso”. 

 

BANCADA DO PT Solicitando ao Banrisul que informe os motivos 

para fechamento dos caixas eletrônicos às vinte 

horas de segunda a sábado e por quê não há 

funcionamento destes caixas aos domingos. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

ILDO MACIEL DA LUZ instalação de tachões na Estrada da Pedreira, junto 

a Logística Braslog e a Escola José Bonifácio, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na Rua João 

Correa, esquina com a Rua Alcides Amorim, 

bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize a unificação das vias telefônicas nos postes 

da rede elétrica, fixados ao lado direito da Av. 

Santa Rita, sentido Centro/bairro e faça a 

realocação do lado esquerdo do trecho entre as 

ruas Primavera e Açude, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize a remoção 

do cabo de sustentação do poste da rede elétrica 

localizado em frente ao Mercado Caju, na Rua D, 

bairro Maria José, realocando o mesmo para área 

de passeio, conforme padrões da via. 

 

 



5 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantação de uma 

creche comunitária no bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão na Estrada dos Pires, nº 

195, bairro Sanga Funda.  

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente realize o 

planejamento de estacionamentos especiais para 

veículos conduzidos por idosos com deficiências 

físicas e com dificuldade de mobilidade, em frente 

a estabelecimentos comerciais e públicos, bem 

como o credenciamento e normas de 

gerenciamento, conforme Resolução do 

CONTRAN 304/08. 

 

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

pavimentação da Rua 9 de Dezembro, Centro. 

 

 No sentido de que a Vianova analise a 

possibilidade da linha de ônibus das 22h10min 

realizar a rota a seguir: saída do terminal Santa 

Rita x Picadão e retorno Boqueirão do Caju x 

Pedreira x Garagem, atendendo necessidade dos 

alunos da EJA da Escola Hélio Fraga e que passe 

pela Rua da Pedreira.  

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente realize 

campeonatos de futebol de campo, futebol sete e 

futsal nas categorias máster, livre e infantil; gênero  

masculino e feminino, e faça a divulgação da 

programação do calendário esportivo municipal 

anual em edital público. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize transporte aos alunos da Escola 

Miguel Couto para apoio ao Projeto “Escola na 

Universidade”, conforme cronograma do projeto. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua 11 de Abril, trecho 

compreendido entre a Rua A e a Rua 20 de Março, 

bairro Berto Círio.  

 

MOÇÃO Nº 05/17: Manifestando   repúdio  ao  discurso  do  Deputado  

IEDA MARIA BILHALVA Laércio Oliveira, relator do projeto da 

terceirização, em debate na data de 23 de março de 

2017. 

 

OFÍCIO Nº 03/17:  Enviado pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social, solicitando cedência das dependências 

desta Casa no dia 15 de maio de 2017, das 9h às 

16h, para realização da VIII Conferência 

Municipal de Assistência Social. 

 

OFÍCIO Nº 108/17:  Enviado pela Deputada Federal Maria do Rosário, 

informando que o Município foi contemplado com 

emenda parlamentar de sua autoria ao Orçamento 

da União 2017, com recursos destinados ao 

Ministério da Saúde. 

 

COMUNICADO Nº 21513: Enviado pelo FNDE, informando liberação de 

recursos financeiros. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo Mansari, informando a promoção da 

“Campanha do Quilo” para arrecadação de 

alimentos que serão doados às famílias carentes do 

Município e solicitando apoio desta Casa com a 

doação de alimentos não perecíveis. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 



7 

 

BOLETIM Nº 010/17 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/MARÇO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente realize o 

LEONARDO VIEIRA  alargamento da Estrada Volta Grande, no trecho a 

partir dos trilhos em sentido à Morretes, no bairro 

Vasconcelos Jardim. 

 

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

colocação de sub-base em toda a extensão da Rua 

Santa Maria, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

extensão da rede elétrica e instalação de luminárias 

nos postes na Estrada Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

medição e colocação de canos de esgoto pluvial e 

meio fio em parceria com os moradores do 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

construção de uma quadra de vôlei de areia, 

disponibilizando profissionais para atividades 

esportivas no Loteamento Maria José, bairro Caju.  

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a Vianova realize a implantação 

de um horário de ônibus na parte da manhã, com 

itinerário Centro-Picadão, considerando que as 

aulas iniciam às 8 horas. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um guard rail na curva próxima ao 

depósito de areia, nº 242, na Estrada da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantação de um Posto 

de Saúde no bairro Sanga Funda. 
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 No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantação de um Posto 

de Saúde no bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação adequada de toda a extensão da Rua 

do Ipê, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a Vianova faça a retirada da 

segunda roleta de todos os veículos do transporte 

público de Nova Santa Rita e a retomada dos 

horários antes do transbordo em todos os bairros. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas, conforme Processo 

nº 4201/2016, em nome de Denise Woivoda, 

moradora do bairro Califórnia.  

 

MATEUS MARCON No sentido de que a Empresa de Energia RGE 

SUL efetue a colocação de um transformador com 

maior potência na Rua Carlos Fraga, em frente ao 

nº 504, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a Vianova efetue a mudança do 

trajeto da linha Sanga Funda, com saída do 

terminal às 22:50, passando no Assentamento 

COOPAN. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de bancos e brinquedo playground na 

praça e academia ao ar livre no bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

alargamento do pontilhão na Estrada Capão do 

Padre.  

 

MOÇÃO Nº 03/17: Manifestando   repúdio  à   Proposta    de   Emenda  

LEONARDO VIEIRA Constitucional – PEC 287/2016. 

 

MOÇÃO Nº 04/17: Manifestando   congratulações  ao  Jornal  De Fato 

ALEXSANDRO ÁVILA pelos seus 20 anos de fundação. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 269/17: PROJ.  LEI  Nº 006/17 –  De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Leonardo    Vieira   -   Institui  a   “Semana   do 

Trabalhador” no Município de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 270/17: PROJ.  LEI  Nº 005/17 –  De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Leonardo    Vieira   -   Dispõe sobre a proibição do 

corte dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e água 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 

.  .  . 


