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BOLETIM Nº 013/17 – 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/ABRIL/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 521/17: PROJ.  LEI  Nº 010/17  –  Estabelece a isenção  da  

(Leonardo Vieira) taxa de inscrição em concursos públicos para os 

doadores de medula óssea e de sangue. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

MILTON REMELINK colocação de boca de lobo na Rua Porto da 

Farinha, próximo ao nº 12, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza do campo e da quadra de esportes e 

acessos no bairro Maria José. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que identifique 

o motivo do acúmulo de água em frente à casa nº 

28 do Condomínio Santa Rita, Estrada Maria da 

Conceição Fraga. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura das faixas de segurança e dos quebra-molas 

em frente às escolas Miguel Couto, Vó Enedina e 

Vó Luiza. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e pintura dos cordões de meio fio na Rua 

Deoclécio Rodrigues, em frente à Escola Vó 

Enedina, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de segurança na Av. Santa 

Rita, em frente à Loja Lebes, Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de encanamentos no Condomínio Santa 

Rita, Estrada Granja Nenê, último condomínio 

antes do Assentamento Chê Guevara. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão das lâmpadas e luminárias na Rua Passo da 

Taquara, bairro Caju. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão das lâmpadas e luminárias na Rua das 

Palmeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão das lâmpadas e luminárias na Rua 

Cerejeira, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Ágata, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a limpeza da Estrada dos Pires, 

bairro Caju. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  o  Poder  Executivo  analise a  

RENATO MACHADO possibilidade de regularizar o Beco do Vaceli, 

esquina com a Rua Pastor Júlio Adão Michel, 

bairro Califórnia, para extensão de rede de baixa 

tensão, conforme Projeto de Lei nº 008/17. 

  

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade do Posto de Saúde Coronel 

Olympio Guimarães Correa, bairro Berto Círio,  

iniciar o atendimento a partir das 07 horas, 

conforme abaixo-assinado anexo ao documento.  

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um semáforo na Av. Santa Rita com 

a Rua Dr. Lourenço Záccaro, Centro. 

  

LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma placa de advertência de 

preferencial na Rua Passo do Caí, esquina com a 

Rua Primavera, sentido Centro/bairro, bairro 

Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma placa de identificação em frente 

à Escola Alfredo Amorim, bairro Sanga Funda. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de postes de iluminação pública no 

Beco da Servidão, bairro Berto Círio. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de realizar convênio com empresas 

do município e de fora do município para 

confeccionar placas de identificação de rua. 

 

CORRESPONDÊNCIA:  Enviada pela METROPLAN em resposta ao Ofício 

nº 042/17, desta Casa, que solicitava melhorias no 

transporte público do Município. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 013/17 – 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/ABRIL/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  a  Empresa   de  Telefonia  OI  

LEONARDO VIEIRA efetue a vistoria dos telefones públicos na Cidade 

de Nova Santa Rita. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a RGE Sul efetue a troca do 

poste localizado em frente à residência nº 74 da 

Rua Esmeralda, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um quebra-molas em frente à 

residência nº 148 da Rua Rodolfo Boyen, bairro 

Pedreira. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca do 

poste localizado em frente à residência nº 82 da 

Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura e sinalização adequada das ruas Dona 

Guilhermina, Esmeralda e Rodolfo Boyen, bairro 

Pedreira. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Jardim, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura dos quebra-molas existentes em toda a 

extensão da Estrada Sanga Funda, bairro Sanga 

Funda. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de duas paradas cobertas e bancos na 

Rua F, esquina com a Rua A, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de duas paradas cobertas e bancos na 

Rua F, nos 114 e 324, bairro Berto Círio. 
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IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca das lâmpadas de iluminação pública no 

Condomínio  Residencial Padre Réus. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um quebra-molas na Rua das 

Tangerinas, próximo ao nº 308, Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um quebra-molas na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao Posto de Saúde do bairro 

Berto Círio.  

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente crie o 

projeto “Escolinha Comunitária” nas mais variadas 

modalidades desportivas. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 475/17: PROJ.  LEI  Nº  016/17  –   De   autoria  do   Poder            

(1ª PAUTA) Executivo - Altera a Lei Municipal de nº 695/04, 

que dispõe sobre o Plano de Classificações de 

Cargos e Funções Públicas do Magistério, 

estabelece o respectivo Plano de Carreira e 

Pagamentos. 

 

PROCESSO Nº 458/17: PROJ.  LEI  Nº 008/17 –  De  autoria  do Vereador            

(2ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Dispõe  sobre  a  Política 

Municipal para o Desenvolvimento e Expansão da 

Meliponicultura e institui o Programa Municipal 

de Incentivo à Meliponicultura no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 
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PROCESSO Nº 466/17: PROJ. LEI  Nº 009/17  –  De  autoria  do Vereador            

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Institui   a  Semana  “Na Mão 

Certa” no âmbito do 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 

.  .  . 


