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BOLETIM Nº 004/19 – 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/FEVEREIRO/2019 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 048/19: PROJ.  RESOLUÇÃO   Nº   001/19    –   Veda     o   

(Jocelino Rodrigues) pagamento de diárias aos vereadores e servidores 

de cargo em comissão da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 057/19: PROJ.  LEI  Nº  002/19   –   Proíbe a distribuição e   

(Guilherme Mota) a venda de canudos flexíveis plásticos descartáveis 

em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e 

estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 064/19: PROJ.  LEI  Nº  003/19   –   Obriga as Unidades de  

(Alexsandro Ávila) Saúde Municipais a publicar as listas de espera e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 091/19: PROJ.  LEI   Nº  001/19   –   Inclui  § 1º  e   § 2º ao   

(Rodrigo Aveiro) art. 40; renomeia o parágrafo único para § 1º, 

alterando-se sua redação original e inclui o § 2º, § 

3º, § 4º, § 5º ao art. 49; altera o art. 53 e inclui 

parágrafo único; todos da Lei Municipal nº 

209/1995, que dispõe sobre o Código de Posturas 

do Munícipio e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

IEDA MARIA BILHALVA conserto do equipamento da academia localizada 

na Praça da Bíblia, bairro Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada da faixa paralela aos trilhos do trem na Av. 

Getúlio Vargas, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada próximo à parada de ônibus na Av. Santa 

Rita, em frente à Escola Vó Luiza, bairro 

Califórnia. 
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JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da pintura da faixa de segurança, 

redutores de velocidade e placas de sinalização de 

atenção à Escola Infantil Pequeno Aprendiz, 

Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente que 

providencie com a Defesa Civil a poda de árvores 

na residência nº 260 da Rua das Malvinas, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e limpeza de todas as paradas de ônibus da 

Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

JOSÉ ROSALES  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da boca de lobo que foi destruída por um 

caminhão e efetue a limpeza do valo para 

escoamento das águas na Av. Santa Rita, em frente 

ao Mercado Floresta, bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento, colocação de britas e limpeza do 

Beco da Servidão, que interliga a Rua 11 de Abril 

e Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

conserto da rede de baixa tensão na Rua Loraci da 

Silva Schultz, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos nos buracos existentes na passagem do 

asfalto dos trilhos do trem na Vasconcelos Jardim, 

em direção ao bairro Morretes. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de entulhos no final da Rua Dona 

Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa de bueiro na Av. Getúlio Vargas, 

próximo ao nº 555, ao lado da Escola Miguel 

Couto, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos e ampliação da rede pluvial da Rua da 

Pedreira, esquina com a Rua Arnaldo de Souza. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e terraplanagem do terreno da praça 

pública localizada na Rua da Igreja, bairro Berto 

Círio. 

 

GUILHERME MOTA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e a limpeza da calçada na Av. Santa Rita, 

do trecho da Escola Hélio Fraga até o bairro 

Califórnia.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos canos e abertura do valo localizado na 

Rua Boqueirão do Caju, esquina Maria José, bairro 

Caju. 

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pavimentação com CBUQ (concreto betuminoso 

usinado a quente), nos dois trechos não 

pavimentados da Rua da Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de sinalização de “proibido estacionar” 

na Av. Santa Rita, no trecho compreendido entre 

as ruas Timbaúva e do Açude, sentido 

bairro/Centro. 

  

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto e troca de tampas de bocas de lobo 

localizadas na Rua dos Pinheiros, esquina com o 

Beco dos Marinheiros e esquina com a Rua do 

Açude, bairro Califórnia, e que seja realizada uma 

revisão geral em todas as bocas de lobo da Rua dos 

Pinheiros. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: No  sentido  de  que o Poder Legislativo Municipal 

PAULO RICARDO VARGAS forneça as seguintes informações: relação de todas 

as diárias pagas aos vereadores, assessores e 

servidores públicos nos anos de 2017 e 2018 

respectivamente, com o nome de todos os 

beneficiados, número de diárias e valores 

individuais pagos a cada um. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a Secretaria Municipal do 

Esporte, Lazer e Turismo preste informações 

detalhadas sobre: nº atual de funcionários a serviço 

da secretaria, custo de cada funcionário e 

setores/locais onde estes executam suas atividades; 

gastos com arbitragem, materiais esportivos, 

deslocamentos, locação de quadras e campos, 

detalhados por item e separados por evento nos 

anos de 2015, 2016, 2017 e 2018; projetos 

elaborados pela Secretaria do Esporte nos anos de 

2015, 2016, 2017 e 2018. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à Empresa de Ônibus Cidade Nova 

Santa Rita que informe o motivo pelo qual o 

ônibus que sai 11:45 do Centro/Califórnia2/V. 

Jardim/Morretes/B.Círio/Tbc/Recanto da Quinta/ 

TSR/Escola Santa Rita, não passar na Escola Hélio 

Fraga antes do final da sua linha. 

 

REQUERIMENTOS: No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para   

MESA DIRETORA o dia 05 de março de 2019, seja transferida para o 

dia 07 do mesmo mês, às 18 horas, em virtude do 

Feriado de Carnaval. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que seja realizada uma Audiência 

Pública na Câmara de Vereadores para discutir 

assuntos referentes a frequente falta de energia 

elétrica, tendo como participantes representantes 

do Executivo, distribuidora de energia RGE, 

associações de bairros e comunidade em geral. 

 

GUILHERME MOTA    No sentido de que  seja realizada  uma homenagem 

 alusiva ao “Dia Internacional da Mulher”, durante 

o Grande Expediente da Sessão Ordinária prevista 

para o dia 07 de março de 2019. 
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INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue o 

RENATO MACHADO patrolamento e a colocação de saibro, limpeza de 

meio fio, pintura e revisão na iluminação pública 

em todas as ruas que se faz necessário no bairro 

Morretes. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto da Rua Loraci da Silva Schultz, 

bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma academia ao ar 

livre na Rua Carlos de Souza Pereira, próximo à 

Escola Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento do asfalto no trecho entre a Escola 

Hélio Fraga e a Farmácia Maxxi Econômica, na 

Av. Santa Rita, bairro Centro. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua da Prainha, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua Pastor Júlio Adão Michel, 

bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a colocação de uma parada de ônibus na Rua 

Vilson Xavier, em frente ou próximo ao CTG 

Sovéu de Ouro, bairro Berto Círio, sentido 

Centro/bairro. 

 

 No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a construção de passagem elevada para pedestres 

sobre o córrego que corre por baixo de lado a lado 

e passa por baixo da Av. Getúlio Vargas, ao lado 

do nº 3818. 
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JOSÉ ROSALES No sentido de que a RGE SUL realize estudo de 

viabilidade de extensão de rede de energia elétrica, 

visando o atendimento de moradores da Rua 

Adalberto Martins Viegas, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize estudo de 

viabilidade de extensão de rede de energia elétrica, 

visando o atendimento de moradores da Rua Sepé 

Tiarajú, bairro Berto Círio. 

 

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

a instalação de câmera de monitoramento na Rua 

Amilton Amorim, esquina com a Rua João Correa, 

bairro Sanga Funda. 

 

 No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a instalação de câmera de monitoramento na Rua 

Pró Álcool, esquina com a Rua Alcides Amorim, 

bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir rede de escoamento 

pluvial nas ruas Dona Nena e Arnaldo de Souza, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir rede de escoamento 

pluvial na Rua “A” do Loteamento Recanto do 

Sol, bairro Pedreira. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente tome as 

devidas providências no sentido de regulamentar o 

sistema de transporte por aplicativos e efetue 

fiscalização nos taxis clandestinos que têm 

circulado no Município. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo providencie 

lançamento de edital para que venha se estabelecer 

no Município um Cartório de Registro de Imóveis. 
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OFÍCIO Nº 005/2019: Enviado pela Bancada do PDT, informando como  

líder do Partido o Vereador Leonardo Vieira, para 

o ano de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 001/19: Enviado pela Bancada do PRB, informando como  

líder do Partido a Vereadora Ieda Bilhalva, para o 

ano de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 002/19: Enviado pela Bancada do MDB, informando como  

líder do Partido o Vereador Jocelino Rodrigues e 

vice-líder o Vereador Guilherme Mota, para o ano 

de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 037/19: Enviado pela Associação das Entidades 

Tradicionalistas de Nova Santa Rita, solicitando a 

doação de brindes para sorteios durante o evento 

“1º Mulherada em Festa”, que acontecerá no dia 

09 de março de 2019, no Centro de Eventos 

Olmiro Brandão. 

 

OFÍCIO Nº 2019/001: Enviado pelo Vereador Alexsandro Ávila, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

15 de março, das 19h às 21h, para realização de 

reunião de trabalho. 

 

OFÍCIO Nº 030/19: Enviado pela Secretaria Municipal da Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

28 de fevereiro, às 8h30min, para reunião do 

Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do 

RS. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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