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BOLETIM Nº 043/17 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/NOVEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA revisão de lâmpadas na Estrada do Picadão, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

alargamento da Estrada do Picadão, onde for 

necessário, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de uma parada de ônibus nova na Rua 

dos Bloedow, próximo ao nº 764, bairro Morretes. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca do ponto de ônibus que fica localizado na 

Rua Caju, em frente à rótula de acesso à Rua Passo 

da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada em toda a extensão da Estrada Alcides 

Amorim, bairro Sanga Funda, e realize a 

manutenção da ponte existente nesta estrada. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada em toda a extensão da Rua Porto da 

Figueira, bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada na Av. Getúlio Vargas, em frente 

ao nº 1549, bairro Berto Círio. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama e a limpeza das praças no 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

  

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

operação “tapa buracos” em frente ao nº 487 da 

Rua das Flores, bairro Berto Círio. 
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IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

reparos no asfalto da Rua Carlos Gomes, em frente 

à Empresa Harmann, conforme mapa anexo. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  ao Poder Executivo informações sobre 

IEDA MARIA BILHALVA como está o acordo entre a Prefeitura e o 3º BSUP 

na construção de uma vala até o Rio dos Sinos para 

escoar as águas que descem até a Rua Veneza. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de que seja realizada uma homenagem   

LEONARDO VIEIRA ao “Dia da Consciência Negra”, considerando a 

passagem do dia 20 de novembro, durante o 

Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 21 

de novembro de 2017. 

 

MOÇÃO Nº 017/2017: Manifestando  congratulações à  Escola  de Ensino 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Fundamental Victor Aggens, à direção, professores 

E LEONARDO VIEIRA e demais funcionários, pelo trabalho social que 

vêm desenvolvendo em Nova Santa Rita.   

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue   

LEONARDO VIEIRA a instalação de tachões ao longo da Rua Emílio 

Antônio Pereira, Loteamento Paineiras, bairro 

Califórnia  

 

No  sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar um seminário pet para 

criadores, cuidadores, ONGS e simpatizantes da 

causa canina, para a troca de experiência e de 

informações, criação de uma rede de proteção 

contra maus-tratos e abandono de animais.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente viabilize 

rede de esgoto em toda a extensão da Rua L, bairro 

Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade de construção de uma Escola de 

Educação Infantil no bairro Pedreira. 
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RENATO MACHADO  No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o patrolamento e a colocação de britas na Rua da 

Prainha, bairro Morretes. 

 

No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento, a colocação de britas e o 

recolhimento de entulho no final da Rua Dona 

Margarida, bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocar uma placa de 

advertência proibindo o depósito de resíduos na 

Rua Carlos de Souza Pereira, próximo à esquina da 

Av. Santa Rita e em toda a sua extensão, rua essa 

que dá acesso ao Rio dos Sinos e as lavouras de 

arroz.  

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente refaça o 

letreiro do nome da Escola Municipal Alfredo 

Amorim, localizada na Estrada Sanga Funda, 

bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a Corsan tape um buraco em 

frente à Loja Lebes, na Av. Santa Rita, Centro. 

 

OFÍCIO Nº 406/17: Enviado pela SMEEC, solicitando uso do Plenário 

desta Casa no dia 16 de novembro de 2017, das 13 

às 17 horas, para realização de evento em 

homenagem às serventes das escolas municipais. 

 

OFÍCIO Nº 028/17: Enviado pelo FUNPREV, agradecendo a iniciativa 

desta Casa em valorizar os servidores públicos 

municipais, e atendendo ao disposto na Lei nº 

1405, art. 2º, comunica que os servidores Jorge 

Luiz Dutra Beche e Osório Machado Ramos, 

fizeram jus a aposentadoria por tempo de 

contribuição em novembro de 2017. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 043/17 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/NOVEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1662/17: Veto  total  ao  Projeto  de  Lei   nº   048/2017,   de 

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre 

colocação de placas em unidades de saúde do 

Sistema Único de Saúde com informações sobre 

médicos e enfermeiros que realizam atendimento 

ao público”. 

 

PROCESSO Nº 1492/17: PROJ. LEI Nº 055/17 – Dispõe sobre a inclusão do 

(Leonardo Vieira) tópico de estudo e discussão sobre política, ética e 

cidadania, em matéria da grade curricular do 

Ensino Fundamental e dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue   

MATEUS MARCON a instalação de placas de identificação em todas as 

escolas municipais. 

 

LEONARDO VIEIRA   No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 pavimentação em blocos de concreto da Rua 

Marinho Peixoto, Centro. 

  

No sentido de que a secretaria competente  realize 

estudo de viabilidade de alteração no plano de 

mobilidade nos sentidos das vias centrais, 

alterando o fluxo no Centro da cidade no sentido 

bairro/Centro, transformando em mão única a Rua 

Juvenal Machado e a Av. Santa Rita, sentido 

Centro/bairro, que se inicia na rótula em frente à 

Redemac e se estende até a bifurcação no início da 

Rua Lourenço Záccaro. Solicita ainda o 

redirecionamento dos veículos pesados para acesso 

e saída da cidade pela Rua Lourenço Záccaro a 

BR-386. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a implantação de uma creche 

municipal no bairro Sanga Funda. 
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 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 colocação de uma galeria de escoamento pluvial na 

sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de uma rampa de acesso no setor de 

atendimento ao contribuinte da Secretaria 

Municipal da Fazenda. 

 

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

 instalação de mais bancos para os usuários na 

praça de acessibilidade do Parque Olmiro Brandão. 

 

 

 

P A U T A 

 

.  .  . 

 

 

 
 

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 
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