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BOLETIM Nº 014/17 – 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/ABRIL/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 547/17: PROJ.   LEI    Nº   011/17    –    Dispõe    sobre    a  

(Jair Antônio de Oliveira) obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre 

a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

PAULO RICARDO DE VARGAS pavimentação em torno da parada de ônibus em 

frente ao Sr. Libanês, Av. Santa Rita no 

entroncamento com a Rua Primavera, bairro 

Califórnia.  

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada de entulhos em frente à residência nº 83 da 

Rua Araçá, Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de canos na Rua Timbaúva, nº 545, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que faça o 

encanamento em frente ao nº 309 da Rua 

Canjarana, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção do asfalto em frente à residência nº 

629 da Rua 20 de Março, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama e a limpeza dos bueiros na Rua 

Angazeiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama e a limpeza dos bueiros na Rua 

Azaleia, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama e a limpeza dos bueiros na Rua da 

Figueira, bairro Califórnia. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de uma faixa de pedestres na esquina da 

Rua das Flores, próximo ao nº31, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, patrolamento e a colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Dulce Ferreira 

Gonçalves, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção e alargamento da Rua da Vertente, no 

sentido da Rua Pinheiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e manutenção da Rua Canjerana, bairro 

Califórnia. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento, alargamento e bem feitorias na Rua 

Capão do Padre. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho em toda a 

extensão da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação dos tachões e revitalização da faixa de 

segurança em frente ao Posto de Saúde Cel. 

Olímpio, Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de segurança em frente ao 

Centro de Especialidades, Av. Santa Rita, Centro.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento em toda a extensão da Rua Deoclécio 

Rodrigues, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura da faixa de segurança em frente ao Banco 

do Brasil, Rua Dr. Lourenço Záccaro, Centro. 
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IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura dos quebra-molas da Rua Santa Rita ao 

Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada da Rua Sepé Tiaraju, bairro Berto Círio, o 

recolhimento de lixo acumulado na esquina com a 

Rua A e a instalação de uma placa de proibido 

jogar lixo neste local. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando   ao     Poder     Executivo     Municipal  

ALEXSANDRO ÁVILA informações sobre o fato ocorrido em 17 de abril 

de 2017, referente ao uso de uma escavadeira 

hidráulica na limpeza de uma vala que corta o 

bairro Berto Círio e se estende até o Rio dos Sinos, 

sendo: 1) Houve licitação para a escolha da 

empresa contratada. 2) Se houve licitação, quais 

empresas participaram e os valores propostos. 3) 

Qual a razão social da empresa contratada, o nome 

de seu proprietário e seus sócios. 4) Qual foi o 

custo da referida limpeza. 5) Solicita que seja 

enviado cópia do contrato firmado entre o 

Município e a empresa prestadora deste serviço. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando ao Poder Executivo Municipal que 

forneça um relatório informando a relação de 

materiais esportivos e culturais disponíveis no 

Município.  

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

PAULO RICARDO DE VARGAS troca da placa (parada obrigatória) da Rua. Dr. 

Lourenço Záccaro em frente à Igreja Universal, 

para a Av. Santa Rita, esquina com a Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, Centro. 

  

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua dos Pinheiros, lado direito ao 

final da Rua Primavera, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

numeração das paradas dos ônibus nos bairros do 

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

pavimentação asfáltica da Estrada Nova até a 

Escola Nova Sociedade, Assentamento Itapuí. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

nivelamento para colocação de fresa asfáltica e 

compactação com rolo, no Beco do Ademar, bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

nivelamento para colocação de fresa asfáltica e 

compactação com rolo, no Beco do Oliveira, bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de duas paradas cobertas e bancos, uma 

em cada lado da via, na Estrada Sanga Funda, 

bairro Sanga Funda, em frente à Escola Municipal 

Homero Fraga. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de novas salas de aula na 

Escola Municipal José Bonifácio, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

providencie a retirada da antena de telefonia 

localizada ao lado da Escola Miguel Couto, bairro 

Berto Círio, pois a mesma não está em 

funcionamento. 

 

 No sentido de que a Vianova faça o retorno do 

horário de ônibus antes do transbordo, sentido 

Boqueirão do Caju - Canoas, em vigor às 16:50 

para as 16:20. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de tachões na Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, nos dois sentidos, próximo às ruas 

Marinho Peixoto e Justino Batista, Centro. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a secretaria competente autorize 

a limpeza da vala medindo 40x70 situada em área 

verde, entre a praça do Jardim Santa Rita e a 

BR/386. 
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 No sentido de que o Poder Executivo firme 

parceria com o 3º BSUP para diminuir o impacto 

da água do quartel que desce em dias de chuvas, 

pois a mesma está alagando as casas da Rua 

Veneza, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Av. Santa 

Rita, em frente ao nº 627, próximo ao Mercado 

Compre Bem, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma placa de indicação “PARE” na 

Av. Getúlio Vargas, no trevo de acesso a BR-386, 

sentido acesso/bairro, no bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de fiscalizar e fornecer informações 

sobre as empresas que receberam incentivos fiscais 

no Município, se estão cumprindo as metas e 

critérios para fazer valer o mesmo. 

 

MOÇÃO Nº 07/17: Manifestando   agradecimentos ao  Senhor  Hiratan   

MATEUS MARCON Pinheiro da Silva, Superintendente do DNIT, em 

função de melhorias na vala que atravessa a BR-

386, no km 435. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 014/17 – 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/ABRIL/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

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. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que o Poder Executivo apresente 

emenda modificativa ao art. 1º do Projeto de Lei 

016/17. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 521/17: PROJ.  LEI  Nº 010/17 –  De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Estabelece a isenção  da taxa de 

inscrição em concursos públicos para os doadores 

de medula óssea e de sangue. 

 

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

(2ª 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. 

 

 

 
 

 

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 

.  .  . 


