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BOLETIM Nº 046/17 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/NOVEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1868/17: PROJ. LEI Nº 063/17 – Oficializa o nome das ruas  

(Jair Antônio de Oliveira) “A”, “B”, “C”, “D” e “E” do Loteamento Lago da 

Califórnia, como ruas “Azaleias, Bromélias, 

Camélias, Dálias e Orquídeas”, respectivamente e 

dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 056 e 057/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

JOCELINO RODRIGUES manutenção e limpeza da praça de recreação da 

Escola Municipal Miguel Couto, bairro Berto 

Círio. 

 

RENATO MACHADO Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada e limpeza em toda a praça do Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria  competente  que  estude 

a possibilidade de recuar/reestruturar a parada de 

ônibus em frente à Loja Lebes, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza dos valos na Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na BR-386, 

sentido Canoas/Nova Santa Rita, em frente à 

Empresa PESA. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca de lâmpada no poste localizado na Rua do 

Passito, em frente ao nº 100, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e manutenção da Estrada dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e manutenção da Rua Pastor Júlio 

Adão Michel, bairro Califórnia. 
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RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada e a limpeza das ruas A, B, C e D do 

Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no trecho não 

pavimentado da Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada em toda a extensão da Rua da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Rua Passo da Taquara, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Rua Pinheiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Rua Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando à secretaria competente o fornecimento 

RENATO MACHADO de cópia da Ficha de Atendimento Ambulatorial da 

paciente Brenda Vargas Silveira, dos dias 12/11/17 

e 17/11/2017. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA instalação de uma academia ao ar livre no 

Loteamento Lago da Califórnia, bairro Califórnia. 

 

RENATO MACHADO  No  sentido de que a secretaria competente realize 

o conserto da luminária existente na praça ao lado 

do Posto de Saúde do bairro Morretes. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

substituição de luminária existente por uma com 

quatro luminárias na praça Jardim Santa Rita, 

Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

extensão da rede de esgoto na Rua Miguel, 

próximo ao nº 116, bairro Berto Círio. 
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LEONARDO VIEIRA No  sentido de que a secretaria competente 

providencie a regulamentação para o trafego de 

caminhões de grande e médio porte dentro das 

áreas pavimentadas com PAV´S no Município, 

principalmente nos loteamento situados no Centro, 

onde há mais fluxo segundo os moradores locais. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma placa de estacionamento 

proibido na Rua Lourenço Záccaro, no trecho entre 

o Banco do Brasil e a sede do Conselho Tutelar. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de fazer uma pista de caminhada na 

Praça do Loteamento Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de uma boca de lobo na Estrada Porto 

da Farinha, próximo ao nº 50, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de tachões na Rua Boqueirão do Caju, 

próximo ao nº 250, bairro Caju. 

 

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

possibilidade de criar o Conselho Municipal de 

Esporte e Lazer. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo encaminhe a 

esta Casa um projeto de lei que “Estabeleça 

diretrizes para a implantação do Programa de 

Jogos Municipais”, conforme anteprojeto de lei 

anexo à presente Indicação. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a RGE Sul realize a instalação 

de um transformador com maior capacidade na 

Olaria Viviane, bairro Porto da Figueira. 

 

 No sentido de que a RGE Sul realize a instalação 

de um transformador com maior capacidade na 

Rua Álvaro Almeida, bairro Porto da Figueira. 
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MEMORANDO Nº 033/17: Enviado pela Banda Municipal, solicitando uso do 

Plenário desta Casa no dia 06 de dezembro, às 20h, 

para realização de recital com alunos e familiares 

do Laboratório de Música da Banda Municipal. 

 

OFÍCIO Nº 062/17: Enviado pela ACISA, solicitando uso do Plenário 

desta Casa no dia 07 de dezembro, às 19h, para 

realização de eleição da nova diretoria da entidade. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens à Escola Victor 

Aggens. 
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BOLETIM Nº 046/17 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/NOVEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

PROCESSO Nº 1609/17: PROJ.  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  002/17  -    

(Renato Machado) Concede a Medalha de Honra ao Mérito Poder 

Legislativo ao Senhor Jorge Baez Nunes. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de que a RGE SUL  realize  estudo  de  

LEONARDO VIEIRA viabilidade para a implantação de rede baixa no 

Beco Padre Landel de Moura, bairro Berto Círio, 

cuja atual rede provisória oferece risco à vida dos 

moradores. 

 

No  sentido de que a secretaria competente realize 

a manutenção e substituição dos tachões 

danificados em todas as vias da cidade, como 

forma de reduzir a velocidade dos veículos que 

nelas trafegam, assegurando assim maior 

segurança aos pedestres e motoristas. 

 

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

alargamento, colocação de saibro e roçada em toda 

a extensão do Beco São Paulo, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo envie à 

Câmara um projeto de lei que autoriza a doação de 

bens inservíveis do Município para associações e 

entidades sem fins lucrativos, conforme 

anteprojeto de lei anexo à presente indicação. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

ampliação da Escola Municipal José Bonifácio e 

cobertura da quadra poliesportiva da escola situada 

na Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos para rede de esgoto na Rua da 

Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um contrapiso e instalação de uma 

parada de ônibus nova no Boqueirão do Caju, 

esquina com o Loteamento Maria José, bairro 

Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para implantação de um Posto de Saúde no 

bairro Sanga Funda. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de uma academia ao ar livre e uma praça 

junto à Escola Treze de Maio, bairro Itapuí. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de um ponto de ônibus na Estrada 

Itapuí, esquina com a Estrada do Luizinho. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1793/17: PROJ. LEI  Nº 060/17 –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Mateus Marcon - Dá nome de “João Nelson Correa 

Flores” à praça situada no Loteamento Jardim 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1803/17: PROJ.  LEI   Nº  050/17  –   De   autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Estima  a  receita  e fixa a despesa do 

Município de Nova Santa Rita para o exercício 

financeiro de 2018. 

 

PROCESSO Nº 1804/17: PROJ.   LEI   Nº  051/17  –   De  autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza a inclusão de uma nova ação 

na Lei nº 1407/17 – LDO/2018. 

 

 

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 

.  .  . 


