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 BOLETIM Nº 028/17 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 01/AGOSTO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1168/17: PROJ.   LEI   Nº   033/17   –    Autoriza   o    Poder    

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PROCESSO Nº 1182/17: PROJ.  LEI  Nº  034/17  –  Autoriza  a  inclusão de   

(Poder Executivo) uma nova ação na Lei nº 1137/13 – PPA, Lei nº 

1318/16 – LDO e a abertura de Crédito Especial na 

Lei nº 1324/16 – LOA. 

 

PROCESSO Nº 1183/17: PROJ.   LEI   Nº   035/17   –    Autoriza   o    Poder    

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

IEDA MARIA BILHALVA a limpeza da esquina da Av. Santa Rita Caju com a 

Estrada dos Pires, bairro Caju e que seja realizado 

o descapoeiramento de aproximadamente 400 

metros do lado esquerdo da Estrada dos Pires. 

  

Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

 a instalação de uma placa de indicação “PARE” na 

Rua Timbaúva, esquina com a Av. Santa Ria, 

bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO    Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 roçada, colocação de britas e patrolamento da Rua 

Carlos Demoliner Netto, bairro Caju. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 roçada, colocação de britas e patrolamento da Rua 

Topázio e Rua Ágata, bairro Caju. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

recapeamento do asfalto da Travessa 12, esquina 

com a Travessa 13, Loteamento Popular, bairro 

Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 roçada, colocação de britas e patrolamento da Rua 

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

 roçada, colocação de britas e patrolamento da Rua 

Ametista, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e colocação de britas nas ruas Esperança e 

Passito, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e colocação de britas nas ruas Gaúcha e 

Fortaleza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e colocação de britas nas ruas Formosa e 

Guajuviras, bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros e desobstrução de canos na 

entrada da Rua Dona Nena, bairro Pedreira. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento, colocação de cascalho, roçada  e 

limpeza de canos e bueiros em toda a extensão da 

Estrada Nova, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa de bueiro e revisão de lâmpadas e 

luminárias próximo aos nos 583 e 592 da Rua “B”, 

Loteamento Vale Verde. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa de bueiro e revisão de lâmpadas e 

luminárias próximo aos nos 226 e 228 da Rua “B”, 

Loteamento Vale Verde. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Rua 

Porto da Farinha e Rua Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 

  

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

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

e D do Loteamento Maria José, bairro Caju. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue  

IEDA MARIA BILHALVA a construção de uma academia ao ar livre na Rua 

Vasconcelos Jardim junto à Escola Vasconcelos 

Jardim, bairro Morretes. 

   

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a RGE Sul providencie o 

reforço de energia elétrica na Rua Safira, bairro 

Caju. 

 

  No sentido de que a RGE Sul providencie o 

reforço de energia elétrica na Rua Topázio, bairro 

Caju. 

  

  No sentido de que a RGE Sul providencie o 

reforço de energia elétrica na Rua Ágata, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a RGE Sul providencie a 

extensão da rede de energia elétrica na Rua 

Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize o 

alargamento e a construção de calçada na Rua 

Deoclécio Rodrigues, sentido bairro/Centro, até 

em frente ao nº 2863, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

alargamento da Rua da Areia no bairro Berto Círio 

até o trevo de acesso à BR-386, sentido Canoas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos e reparos na entrada do Beco 

da Rua do Açude (Beco 1), bairro Califórnia. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ  No sentido de que a secretaria competente 

verifique o vazamento de água existente na Rua 

Primavera, em frente ao Salão de Festa da Nani, 

bairro Califórnia. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue o 

corte de uma árvore localizada no nº 1320 da Rua 

11 de Abril, bairro Berto Círio. 
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OFÍCIO Nº 001/17: Enviado pelo PRB, solicitando uso do Plenário 

desta Casa no dia 05 de agosto de 2017, das 17h às 

21h, para realização do Evento Municipal Filia 10, 

bem como convidando os Membros do Legislativo 

para o referido evento. 

 

COMUNICADOS: Enviados pelo Ministério da Educação, 

informando valor de repasse de programas do 

FNDE. 

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 0523/17: Enviado pela Câmara Municipal de Canoas, 

indicando o envio de Voto de Repúdio ao Parecer 

nº 16.949/17 da Procuradoria Geral do Estado, que 

retira o direito da Mulher Policial Civil de 

aposentar-se com 25 anos de contribuição, com 

pelos menos 15 anos na função policial. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens com a entrega do Título de 

Cidadã Nova Santa-ritense à Drª. Erica Reichelt. 
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BOLETIM Nº 028/17 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 01/AGOSTO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de que seja realizada uma homenagem 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA ao “Dia dos Pais”, durante o Grande Expediente da 

Sessão Ordinária de 08 de agosto de 2017. 

 

MOÇÃO Nº 013/17: Manifestando  repúdio  a  aprovação   da   Reforma 

LEONARDO VIEIRA Trabalhista, que oprime os trabalhadores e 

privilegia os patrões. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue  

JOCELINO RODRIGUES a colocação parcial dos canos para rede de esgoto 

no Beco do Ariovaldo, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização da entrada do bairro Berto Círio, 

como a manutenção dos trevos de acesso e a troca 

da placa de identificação do referido bairro. 

  

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

manutenção do asfalto e a sinalização em toda a 

extensão da Av. Santa Rita, Centro. 

 

  No sentido de que a secretaria  competente analise 

a possibilidade de proibir a circulação de veículos 

pesados na Rua Filomena, bairro Pedreira. 

  

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de tachões na Estrada da Pedreira, em 

frente ao nº 3070, bairro Pedreira. 

 

BANCADA DO PT No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

pavimentação da Rua Pastor Adão Michel, bairro 

Morretes. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos canos e bueiros em toda a extensão 

das ruas Ingazeiro e Azaleia, bairro Califórnia. 
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 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão em frente ao nº 850 da 

Estrada Alcides Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

de um poste localizado na Estrada Sanga Funda, nº 

658, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

criação do Conselho Municipal da Juventude. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões ou redutor de velocidade na 

Av. Santa Rita, próximo ao nº 1590, entre a Igreja 

e o CFC, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um quebra-molas na Rua 

Boqueirão do Caju, próximo ao nº 250, bairro 

Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente, dentro 

das possibilidades financeiras, proceda a aquisição 

de uniformes e equipamento de proteção individual 

– EPIs básicos, tais como calça, jaleco e botina, 

para os servidores da Secretaria de Obras. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões na Rua “A”, Loteamento 

Vale Verde, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

viabilidade de aumento de efetivo no número de 

operários (coveiros) que trabalham nos cemitérios 

do Município. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede de energia elétrica no Beco 1, bairro Caju. 

 

  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar a regularização 

fundiária do Beco 1, bairro Caju. 
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 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construção de pavimentação 

asfáltica/PAVS em frente à academia de saúde 

(200 metros) e implementação de um redutor de 

velocidade no início da Rua Marinho Peixoto com 

a Av. Dr. Lourenço Záccaro, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar paisagismo em frente à 

Escola Hélio Fraga, solicitando a doação de mudas 

de árvores nativas com flores, como por exemplo 

Manacá da Serra e outros. 

 

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

a possibilidade de recapeamento em toda a 

extensão da Av. Santa Rita, nos dois lados da BR-

386. 

 

  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de recapeamento em toda a 

extensão da Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

roçada e limpeza nas ruas da Vila Ramão, bairro 

Sanga Funda.  

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 

Cícero Alfama de Oliveira, Centro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura da faixa de segurança existente na Av. 

Santa Rita, em frente ao Nosso Shopping, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas nos pontos necessários, 

principalmente no final do Loteamento Maria Rita, 

próximo ao nº 392, bairro Caju. 

 

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

pavimentação em torno da Unidade Básica de 

Saúde do Centro. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1134/17: PROJ.  LEI  Nº  031/17  –  De   autoria   do  Poder   

(1ª PAUTA) Executivo - Dispõe  sobre   o  Plano   Plurianual – 

PPA para o quadriênio 2018-2021 e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1215/17: PROJ. LEI Nº  036/17 –  De  autoria  do  Vereador    

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Dá nome à Rua São Francisco 

e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1139/17: PROJ.  LEI  Nº  028/17  –   De   autoria   do  Poder   

(2ª PAUTA) Executivo - Altera  a Lei Municipal de nº 21, de 03 

de agosto de 1993 e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1140/17: PROJ.  LEI  Nº  029/17  –  De   autoria   do   Poder    

(2ª PAUTA) Executivo - Altera  a Lei Municipal de nº 108, de 

07 de janeiro de 1994 e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1165/17: PROJ. LEI Nº 035/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre o Programa 

Municipal de Prevenção e Controle do Diabetes 

nas crianças e adolescentes matriculados nas 

creches e demais estabelecimentos da rede pública 

municipal 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 

 

. . . 

 

 


