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ATA Nº 025/2018 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA – 03/JULHO/2018 – Ao terceiro dia do 

mês de julho do ano de dois mil e dezoito, na sede da Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita, realizou-se a décima quinta Sessão Ordinária, do segundo ano da sétima legislatura, com 

a presença de todos os vereadores exceto Ver. Milton Remelink. A senhora presidente, 

vereadora Ieda Maria de Ávila Bilhalva, deu início aos trabalhos às dezoito horas. SORTEIO: 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: PDT / PTB / MDB / PRB / PT GRANDE 

EXPEDIENTE: Ver. Mateus Marcon / Ver. Paulo Vargas/ Ver. Jair de Oliveira / Ver. Ildo 

Maciel da Luz / Verª.  Ieda Bilhalva / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Jocelino Rodrigues / Ver. 

Rodrigo Pedal / Ver. Renato Machado / Ver. Milton Remelink / Ver. Leonardo Vieira.  

EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Ver. Leonardo Vieira / Ver. Paulo Vargas / Ver. Jocelino 

Rodrigues / Ver. Mateus Marcon / Ver. Jair de Oliveira / Ver. Alexsandro Ávila / Ver. Milton 

Remelink / Ver. Rodrigo Pedal / Ver. Ildo Maciel da Luz/ Verª. Ieda Bilhalva/ Ver. Renato 

Machado. EXPEDIENTE: Foi feita a leitura do Boletim nº 021/18 no Expediente. O Ver 

Jair solicitou a inclusão de um requerimento para inclusão na Ordem do Dia PL 026/2018 do 

Executivo. Acatado.  COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS: Ver. Leonardo – Saudou a 

todos. Ontem nós estivemos participando da solenidade de assinatura dos trabalhos na estrada 

do Itapuí, uma obra muito importante para aquela região, que vem desenvolver o lado do Caju 

e uma obra que o pessoal vinha a muito tempo pedindo, ficamos muito felizes em participar 

desse ato. Com aquele início são trinta e sete ruas ou trechos de ruas pavimentadas, para Santa 

Rita em cinco anos é uma evolução muito grande, sem contar que dessas ruas pavimentadas, 

pode-se dizer que praticamente cem porcento das escolas hoje tem pavimentação, acho que 

talvez duas ou três escolas só que não tem pavimentação. Vejo que nós estamos fazendo parte 

de um processo, o qual estamos colaborando muito para o crescimento da cidade e para as 

gerações futuras que estão por vir. Desejou boa sessão a todos. Ver. Alex – Saudou a todos. 

Quando eu escutei o Vereador Pedal lendo a indicação, pedido de informação que eu fiz a 

pavimentação, quando aquela empresa que estava transportando a terra, quem mora por ali 

presenciou a movimentação de terra, e danificando o asfalto, eu vi a prefeita, vice-secretário, 

visitando lá, andando na via e fazendo fiscalização junto a empresa e, o tratado que se tinha 

era quando aquela empresa parasse de tirar terra do município de Portão, eles iriam arrumar o 

estrago que fizeram no asfalto, esse foi o tratado e, eu nesse pedido de informação, pedi se 

tinha alguma coisa, algum papel, algum comprovante que eles realmente fizeram esse acordo, 

mas isso no papel, segundo informação não teve, um contrato de boca; a empresa já terminou 

de tirar a terra e está lá o asfalto danificado, e quem que vai arcar com esse prejuízo hoje que 

ficou na nossa estrada?! Ás vezes a gente culpa a administração, mas acho que precisamos ter 

responsabilidade e fiscalizar, hoje a empresa foi lá, retirou a terra, danificou a estrada e a 

estrada vai ficar daquele jeito, então é uma maneira de todos nós assumir essa 

responsabilidade e também correr atrás pra saber se realmente teve uma promessa e, que ela 

cumpra mesmo que não tenha, pra não deixar a estrada piorar cada vez mais. Ver. Jocelino – 

Saudou a todos. Pessoal do MDB também esteve presente na inauguração em relação ao 

começo da obra da rua Itapuí, também na rua dos pinheiros e a secretaria do esporte que 

através do campeonato de futsal adquiriu pacotes de bolacha e alguns litros de leite, que foi 

doado, juntamente ao secretário, a prefeita, que estiveram fazendo essa doação. Desejou boa 

sessão a todos. GRANDE EXPEDIENTE: Verª. Ieda – Saudou a todos. Estivemos juntos na 

Carlos Gomes que foi inaugurado a pavimentação daquela rua; aquela rua foi construída com 

parceria pública e privada, isso é muito bom, se nós tivéssemos mais parcerias assim, com 

certeza teríamos mais bem feitorias aqui no município. Também ontem estivemos na 

assinatura da ordem de serviço da estrada Itapuí, são promessas, são dividas de governo que 

estão se concretizando. Quero parabenizar esse projeto que vem a cada dia mostrando a 

transformação que está fazendo na nossa cidade. Desejou boa noite e boa sessão a todos. 

ORDEM DO DIA: PROCESSO Nº 431/18: PROJ.LEI Nº 013/18 – Obriga os 

estabelecimentos de Educação da Rede Pública e da Rede Particular a capacitar seus 
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funcionários para prestar primeiros socorros, em caso de necessidade, e dá outras 

providências. Foi incluído duas emendas Modificativas: 1) Autoriza os estabelecimentos de 

educação da rede pública e da privada, a capacitarem seus funcionários para prestarem 

primeiros socorros, em caso de necessidade, e dá outras providências. 2) “Art. 1º Os 

estabelecimentos de educação da rede pública e da rede particular, no âmbito do municipio de 

Nova Santa Rita, ficam autorizados a capacitarem os seus funcionários para prestarem 

primeiros socorros nas crianças e adolescentes de sua responsabilidade”. Aprovado por 

unanimidade com emenda. PROCESSO Nº 574/18: PROJ.  LEI   Nº 026/18 –   Cria 

homenagem aos servidores da segurança pública (brigadianos que prestam serviço no 

Município de Nova Santa Rita), ao final das suas atividades profissionais. Foi incluído uma 

emenda: “Art. 1º O Poder legislativo homenageará todos os servidores da Segurança Pública 

(brigadianos) que prestam serviço no Municipio há pelos manos 10 (dez) anos, quando os 

mesmos se aposentarem por tempo de serviço.” Aprovado por unanimidade com emenda. 

PROCESSO Nº 511/18: PROJ. RESOLUÇÃO Nº 001/18 – Dispõe sobre a concessão de 

diárias a vereadores e servidores da Câmara Municipal de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. O projeto foi retirado. REQUERIMENTO: Ver. Ildo - No sentido de que seja 

agendada junto a Corsan uma reunião com os Vereadores e comunidade do bairro Morretes, 

para esclarecimento dos motivos da água estar chegando às residências com aspecto muito 

escuro parecendo haver barro na água. Aprovado por unanimidade. INDICAÇÕES: Ver. 

Leonardo - No sentido de que a secretaria competente analise a viabilidade da instalação de 

feiras orgânicas nos bairros mais populosos do Município, como Berto Círio, Califórnia, 

Morretes, Centro e Caju. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria 

competente faça a manutenção e revisão geral de todas as câmeras de vídeo monitoramento 

do Município, devido a constantes fatos decorrentes de assaltos e roubos no bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Ildo - No sentido de que a secretaria competente efetue 

a instalação de uma parada dupla no terminal de ônibus do bairro Berto Círio, próximo ao 

trevo. Aprovada por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada dupla na Av. Getúlio Vargas, em frente ao nº 3552, bairro Berto 

Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Rodrigo - No sentido de que a secretaria competente 

efetue a pavimentação asfáltica da Rua Padre Eugênio Mees, Rua L e Rua Livino Antônio 

Vieira, bairro Berto Círio. Aprovada por unanimidade. Ver. Paulo Vargas - No sentido de que 

a secretaria competente efetue a instalação de redutores de velocidade e placas indicativas 

“Devagar Escola” nas proximidades da Escola Campos Salles, bairro Califórnia. Aprovada 

por unanimidade. No sentido de que a secretaria competente efetue a instalação de placas 

indicativas nos pontos de táxis do Município, demarcando o início e o final do espaço 

reservado aos táxis. Aprovada por unanimidade. Ver. Renato - No sentido de que a secretaria 

competente efetue a troca de lâmpada na Rua “F”, em frente ao nº 170, bairro Berto Círio. 

Aprovada por unanimidade. Ver. Milton -No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tubulação de esgoto no Passo da Taquara, bairro Caju. Aprovada por 

unanimidade. PAUTA: PROCESSO Nº 834/18:PROJ.  LEI Nº 040/18 – De autoria do 

Vereador Mateus Marcon - Oficializa o nome da Rua “B” do Loteamento Paineiras como Rua 

Victório Boschetti e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 838/18: PROJ.  

LEI Nº 044/18 – De autoria da Vereadora Ieda Maria Bilhalva - Dispõe sobre o recebimento 

de receitas e tributos através de cartão de débito e crédito no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita/RS e dá outras providências. Dada a 1ª pauta. PROCESSO Nº 866/18: PROJ. 

LEI Nº 035/18 – De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro - Institui a Campanha do “Tênis 

Solidário” no Município de Nova Santa Rita e dá outras providências. Dada a1ª pauta. 

PROCESSO Nº 833/18: PROJ. LEI Nº 043/18 – De autoria da Vereadora Ieda Maria 

Bilhalva - Estabelece normas para posse responsável de animais domésticos e/ou 

domesticados, no âmbito do Município de Nova Santa Rita/RS e dá outras providências. Dada 

a 2ª pauta. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Todos vereadores declinaram. TRIBUNA 
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POPULAR: Não houve. Com a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Santa Rita, a 

senhora presidente encerrou a sessão às dezenove horas e cinquenta e cinco minutos. Nada 

mais havendo a tratar, sendo que os discursos de uso da tribuna constam em arquivo digital 

em anexo, foi lavrada a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelo vice-presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vereadora Ieda Bilhalva, 

Presidente. 

Vereador Rodrigo Aveiro, 

1º Secretário. 

 

 


