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 BOLETIM Nº 036/17 – 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/SETEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1500/17: PROJ. LEI Nº 058/17  –  Dispõe sobre a prioridade  

(Milton Remelink) na tramitação e julgamento dos procedimentos 

administrativos do Município de Nova Santa Rita 

em que figure como parte pessoa com idade igual 

ou superior a 60 (sessenta) anos e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1506/17: PROJ.  LEI  Nº  057/17   –   Denomina   “Rua   dos  

(Jair Antônio de Oliveira) Oliveira” no bairro Berto Círio e dá outras 

providências. 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 048/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente   que   realize 

MILTON REMELINK operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Rua Emancipação, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente   que   realize 

 operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Rua das Hortênsias, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada dos dois lados da Rua Porto da Farinha, 

bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento, a colocação de britas e a 

compactação com rolo na Rua do Ipê, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção do asfalto em frente ao nº 1205 da 

Estrada Itapuí, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção do asfalto do nº 1034 até o nº 1210,  

da Av. Santa Rita, bairro Caju. 
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MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho em toda a 

extensão da Rua Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. 

 

  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza dos bueiros da Rua Pereira, esquina com a 

Rua Tangerina, bairro Jardim Santa Rita. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza dos bueiros da Rua Ingazeiro, bairro 

Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando   à  secretaria   competente  que  realize  

a implantação de uma faixa de segurança na Av. 

Santa Rita, próximo ao acesso da Rua Primavera, 

em frente ao antigo armazém do Ibanez, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

revitalização da pintura das faixas de segurança e a 

implantação de uma lombada, conforme Resolução 

nº 600/2016, em frente à praça e academia ao ar 

livre localizada na Rua Primavera, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 a dedetização da praça localizada na esquina das 

ruas Central Norte com a Central Oeste, 

Loteamento Popular. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 a colocação de sub-base na Rua da Igreja, bairro 

Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro na Rua 

Capão da União, próximo ao nº 125, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de saibro, bem como 

abertura para escoamento da água no Beco do 

Esperança, bairro Berto Círio. 
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REQUERIMENTO: No  sentido  de que seja realizada uma homenagem  

IEDA MARIA BILHALVA em comemoração ao “Dia do Professor”, durante o 

Grande Expediente da Sessão Ordinária  de 10 de 

outubro de 2017. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que   o   Poder   Executivo   realize  

LEONARDO VIEIRA análise técnica a fim de viabilizar a desapropriação 

para utilidade pública da área onde se localiza a 

sede da Associação Esportiva 15 de Janeiro, Rua 

Dr. Lourenço Záccaro, nº 150, Centro. 

  

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização e alargamento da Rua Rodolfo 

Boyen, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a Corsan realize a instalação de 

água em todos os piquetes localizados no Parque 

de Eventos Olmiro Brandão, Centro. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que o DNIT realize melhorias na 

sinalização para coibir a alta velocidade na BR-

386, KM 437, próximo à entrada da Empresa 

Reiter Log. 

 

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

Empresa RGE Sul efetuem a instalação de 

luminárias na rede pública da Av. Getúlio Vargas, 

trecho que vai do 3º BSUP até a empresa 

InterCement, bairro Morretes. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza para desentupir o bueiro da esquina da 

Rua Pinheiro com a Rua da Igreja, em frente à 

fábrica de móveis, bairro Berto Círio. 

 

OFÍCIO Nº 102/17: Enviado pela Metroplan, em resposta ao Pedido de 

Informações de autoria do Vereador Leonardo 

Vieira, referente às adequações determinadas pelo 

Ministério Público à Empresa Vianova. 

 

OFÍCIO Nº 077/17: Enviado pelo IMAS, solicitando a renovação da 

cedência da Servidora Caroline Bastilha Ribeiro. 
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COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 036/17 – 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/SETEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1258/17: PROJ. LEI  Nº  041/17   –   Dá nome à Rua “B” do    

(Mateus Marcon) Loteamento Vale Verde e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1302/17: PROJ. LEI Nº 037/17  –   Altera a Lei nº 1105, de  

(Marcelo Moreira Viegas) 19 de dezembro de 2012. 

 

PROCESSO Nº 1303/17: PROJ. LEI Nº 038/17  –   Dá nome ao “Beco Dona 

(Marcelo Moreira Viegas) Laurinda”. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a RGE Sul realize a extensão de 

ILDO MACIEL DA LUZ rede de baixa tensão na Av. Santa Rita, lado D, 

Beco 1, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de canos e PAVS na Rua Dulce 

Ferreira, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura da sinalização e a colocação de tachões em 

torno do açude embaixo da ponte, na Rua da 

Pedreira, bairro Berto Círio. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

colocação de paradas de ônibus nos seguintes 

locais: uma na Estrada da Granja no Condomínio 

Santa Rita Padre Réus; duas na Rua Airton Sena, 

próximo à curva da rua  e após a segunda curva, 

troca de parada de um lado da rua para o outro nº 

1365; uma na Rua Airton Sena, esquina com a rua 

do açude; uma na Rua Airton Sena, esquina rua do 

posto; uma na Rua Airton Sena com a Rua dos 

Pampas; uma na Rua Che Guevara, nº 140 e outra 

no final desta rua, Assentamento Santa Rita de 

Cássia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o DNIT realize estudo para 

alargar a faixa lateral (onde fica localizado o 

monumento da Santa), no sentido Centro de Nova 

Santa Rita para a BR-386, sentido Capital. 
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JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

paisagismo, incluindo mudas de citronela e 

crotalária, no entorno da Escola Municipal Victor 

Aggens, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul realize a poda de 

árvores na Rua “J”, em frente à residência nº 128, 

bairro Berto Círio. 

 

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

canalização do esgoto na Estrada R. Bloedow, em 

frente ao nº 1973, bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente fiscalize 

e notifique o proprietário da residência localizada 

atrás da Escola Infantil Vó Edith, no bairro Caju, 

pois o esgoto da referida residência vai para o 

pátio da escola. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que o 15º BPM intensifique o 

policiamento ostensivo com blitz relâmpago em 

pontos e horários estratégicos nas vias de trânsito 

do Município. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

  

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1458/17: PROJ. LEI Nº 054/17  –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Mateus Marcon - Dá nome à Estrada Sanga Funda 

e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1492/17: PROJ. LEI Nº 055/17  –  De  autoria  do  Vereador 

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

tópico de estudo e discussão sobre política, ética e 

cidadania, em matéria da grade curricular do 

Ensino Fundamental e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 1441/17: PROJ.  LEI  Nº  042/17   –   De   autoria  do  Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Altera dispositivos da Lei nº 1221, de 

19 de dezembro de 2014 – Código Tributário 

Municipal. 

 

 

 

 
 

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 

.  .  . 


