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 BOLETIM Nº 029/17 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/AGOSTO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1232/17: PROJ.  LEI Nº 036/17  –  Dispõe  sobre  a  criação,    

(Poder Executivo) competência, composição e funcionamento do 

Conselho Municipal dos Direitos da Mulher 

(COMDIM). 

 

PROCESSO Nº 1233/17: PROJ.  LEI Nº 037/17 –  Altera dispositivos da Lei    

(Poder Executivo) nº 1221, de 19 de dezembro de 2014 – Código 

Tributário Municipal. 

 

PROCESSO Nº 1249/17: PROJ.  LEI   Nº   040/17   –   Institui   a   “Semana    

(Jocelino Rodrigues) Municipal do Empreendedorismo” e dá outras 

providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

RODRIGO AVEIRO o patrolamento e a colocação de britas na Estrada 

Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

  

Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de britas na Rua do 

Açude, bairro Califórnia. 

 

  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de britas na Estrada 

Porto da Farinha, bairro Caju. 

  

MATEUS MARCON    Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 colocação de britas no Beco do Side, bairro 

Vasconcelos Jardim. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 colocação de britas no Beco do Vaceli, bairro 

Vasconcelos Jardim. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 instalação de tachões em frente ao nº 252, sentido 

bairro/Centro e em frente ao nº 225, sentido 

Centro/bairro, na Estrada Sanga Funda, bairro 

Sanga Funda. 
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MILTON REMELINK  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Nove de Dezembro, Centro. 

 

  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Maria Rita, bairro Caju. 

 

  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 a roçada do lado esquerdo, sentido Centro/bairro, 

da Rua Vereador Deoclécio Rodrigues, bem como 

revisão na iluminação em alguns pontos. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua “G”, 

bairro Maria José. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de uma parada ou um ponto de ônibus 

na Rua dos Pinheiros, próximo ao acesso das ruas 

do Açude e Vertente, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e manutenção em toda a extensão da Rua 

do Açude, bairro Califórnia. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto do desnível do asfalto na Rua Santos 

Dumont, bairro Berto Círio, próximo ao Mercado 

Dia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de sub-base na Rua do 

Ipê, bairro Califórnia, sentido Centro/bairro. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento em toda a extensão da Rua 11 de 

Abril e realize reparos com fresa asfáltica na 

entrada da rua. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada de entulhos na Rua Vilson Xavier (em 

frente à Igreja Ressurreição), bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento na Estrada do Carioca, bairro Sanga 

Funda. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando ao  Poder Executivo informações sobre 

ALEXSANDRO ÁVILA a previsão para a reconstrução da Capela do 

Cemitério do bairro Berto Círio. 

 

Solicitando ao  Poder Executivo informações sobre 

 a previsão para a construção de banheiros para 

funcionários e visitantes do Cemitério do bairro 

Berto Círio. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria  competente  analise 

LEONARDO VIEIRA a viabilidade de colocação de brinquedos para 

crianças menores de 05 anos na praça recreativa do 

Parque Olmiro Brandão. 

   

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de monitoramento na 

Rua do Ipê, próximo ao Loteamento Popular. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de monitoramento na 

Rua 11 de Abril, próximo à Escola Victor Aggens.  

   

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente realize o 

conserto do asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura de quebra-molas em frente ao 3º BSUP, na 

Av. Getúlio Vargas, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a Metroplan realize estudo para 

a criação de uma linha de ônibus que inicie pela 

Av. Getúlio Vargas e siga pela Rua A, passando 

pela Rua 11 de Abril e Rua do Ipê, bairro Berto 

Círio, indo até o terminal do Centro. 

  

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Estrada da 

Pedreira, em frente à Escola José Bonifácio, bairro 

Pedreira. 
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MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização da quadra de esportes e da pracinha 

(brinquedos), troque de local a caixa d’água e faça 

a demolição da base antiga da caixa d’água da 

Escola Municipal Álvaro Almeida, bairro Porto da 

Figueira. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir um posto de saúde no 

bairro Caju. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Porto da Farinha, bairro 

Caju. 

 

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

revisão da iluminação e troca de luminária na 

Estrada Transaçoriana, próximo ao nº 50, bairro 

Sanga Funda. 

 

  No sentido de que o Poder Executivo coloque em 

prática no Município a Lei SUSAF-RS – Sistema 

Unificado Estadual de Sanidade Agroindustrial 

Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. 

 

MOÇÃO Nº 014/17: Manifestando   repúdio   ao  Governador  José  Ivo 

LEONARDO VIEIRA Sartori, pelo parcelamento de salário dos 

servidores públicos do Estado do Rio Grande do 

Sul.  

 

COMUNICADO: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

valor de repasse de programa do FNDE. 

 

OFÍCIO Nº 001/17: Enviado pela CDL Nova Santa Rita, solicitando 

uso do Plenário desta Casa no dia 28 de agosto de 

2017, às 20h, para realização de Cerimônia de 

apresentação da entidade. 

 

OFÍCIO Nº 118/17: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando uso do Plenário desta Casa no dia 26 de 

agosto de 2017, das 8h às 17h, para realização de 

curso de capacitação dos motoristas da secretaria. 
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OFÍCIO Nº 036/17: Enviado pelo Senhor Antônio César Bairros dos 

Santos, Vice-Prefeito  exercendo a função de 

Secretário Municipal de Trabalho, Cidadania e 

Assistência Social, solicitando uso da Tribuna 

Popular no dia 22 de agosto, para relatar o trabalho 

realizado pela referida secretaria de janeiro a julho 

deste ano. 

 

OFÍCIO Nº 170/17: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Renato Machado, referente as serventes aprovadas 

no concurso do ano de 1994. 

 

OFÍCIO Nº 149/17: Enviado pela SMEEC, convidando para a chegada 

do Fogo Simbólico que será no dia 22 de agosto, 

às 8h, em frente à Brigada Militar. Também no dia 

22 de agosto, às 14h, no Auditório da Prefeitura, 

solicita a presença de um membro desta Casa para 

tratar sobre o Desfile Cívico 2017. E ainda, no dia 

01 de setembro, às 9h, será a abertura da Semana 

da Pátria, em frente à Prefeitura antiga, no Centro 

da Cidade. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

       Destinado a homenagens ao “Dia dos Pais”. 
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BOLETIM Nº 029/17 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/AGOSTO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 994/17: PROJ.  LEI  Nº  028/17  –  Dá nome à Rua Portal     

(Rodrigo Aveiro) 11 de Abril e dá outras providências. 

 

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. 
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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. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de banheiro público (masculino e 

feminino) em frente ao quiosque da Escola 

Fazenda. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1183/17: PROJ.  LEI  Nº 035/17  –    De   autoria   do  Poder   

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

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

(2ª 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    

(2ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Dá nome à Rua São Francisco 

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 

 

. . . 

 

 


