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BOLETIM Nº 008/19 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/MARÇO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 258/19: PROJ. LEI Nº 007/19  –   Altera o inciso IV do art.    

(Poder Executivo) 18 e o art. 19 da Lei Municipal nº 1175/14, que 

dispõe sobre a Política Municipal de Proteção aos 

Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, o Conselho Tutelar. 

 

PROCESSO Nº 287/19: PROJ.  LEI  Nº 007/19  –   Denomina oficialmente  

(Mateus Marcon) a Rua Miguel Oresko. 

 

PROCESSO Nº 293/19: PROJ. LEI Nº 009/19 – Institui a criação do Banco  

(Renato Machado) de Medicamentos do Município de Nova Santa 

Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 294/19: PROJ. LEI Nº 008/19 – Institui a criação do Banco  

(Renato Machado) Municipal de Materiais Ortopédicos do Município 

de Nova Santa Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 307/19: PROJ. LEI Nº 011/19  –  Institui o  Projeto “Mama  

(Ieda Maria Bilhalva) Amiga” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 308/19: PROJ.   LEI  Nº   010/19   –   Declara  de  utilidade  

(Ieda Maria Bilhalva) pública a ONG (Organização Não-Governamental) 

Amigo dos Peludos de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

EMENDAS: Emendas  supressivas  ao Projeto  de  Resolução nº 

(Diversos vereadores) 002/19, o qual “Dispõe sobre o pagamento de 

diárias aos vereadores e servidores de cargo em 

comissão da Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita.  

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

MATEUS MARCON a colocação de um braço com luminária no poste 

localizado em frente ao nº 643 da Rua Pedro 

Fraga, bairro Sanga Funda. 
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 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada em toda a extensão da Rua Carlos Fraga, 

bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a revitalização da quadra de esportes, revitalização 

da pracinha (brinquedos), trocar de local a caixa 

d’água e demolir a base antiga da caixa d’água da 

Escola Municipal Álvaro Almeida, bairro Porto da 

Figueira. 

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de todas as caixas de esgoto pluvial e na 

canalização, nos meio fios, roçada, pintura e 

recolhimento de galhos em todo o Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada passando a curva do 3º BSUP, na Av. 

Getúlio Vargas, sentido Centro/bairro. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de galhos na Rua da Vertente, nº 60, 

bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza das paradas de ônibus no Boqueirão do 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente que efetue a 

instalação de redutor de velocidade na parte 

asfaltada do Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza das paradas de ônibus na Estrada Nova, 

bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no Beco do 

Ramon, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que refaça a 

pintura e sinalização de trânsito em toda a extensão 

das obras de recapeamento asfáltico no Centro e 

Av. Santa Rita. 

 

Solicitando à secretaria competente que refaça a 

pintura e sinalização das faixas de segurança nas 

proximidades da Escola Miguel Couto, bairro 

Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada na Rua Travessa da Lagoa, em 

frente ao nº 140, bairro Califórnia.  

 

JOSÉ ROSALES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

construção de uma rampa de acesso para 

cadeirantes na área frontal do Galpão de Eventos 

Olmiro Brandão.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos valos na Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e roçada no Condomínio Parque das 

Rosas, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue  

limpeza, roçada, patrolamento e colocação de 

britas na Estrada Volta Grande, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas no 

Beco do Vaceli, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas em toda 

a extensão da Rua Pastor Adão Michel, bairro 

Califórnia. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando   à  Empresa   Polo   Petroquímico  que 

IEDA MARIA BILHALVA forneça explicações à comunidade de Nova Santa 

Rita quanto às explosões que costumam ser 

ouvidas desta empresa, causando apreensão nos 

moradores. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando ao Legislativo Municipal que forneça 

as seguintes informações: cópia de todos os 

contratos firmados na gestão dos seguintes 

Presidentes: José Rosales (2009), Guilherme Mota 

(2015), Marli Castro (2016) e Jair de Oliveira 

(2017). 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à Metroplan informações sobre 

vistorias dos veículos da empresa Vianova: 1) Se 

existe um cronograma de vistorias; 2) Quais os 

veículos vistoriados; 3) E o resultado destas 

vistorias. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de  que  seja  realizada  uma  audiência  

JOSÉ ROSALES pública na Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita para discutir assuntos referentes à reforma da 

previdência. Tendo como participantes 

representantes do Executivo, sindicatos, 

associações de bairros e comunidade em geral. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JOCELINO RODRIGUES contratação emergencial de uma empresa para a 

instalação de quebra-molas na Rua Veneza, em 

frente ou próximo ao nº 277 e na Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, em frente ou próximo ao nº 

752. 

 

No sentido de que a secretaria competente faça a 

cedência de salas de aula no turno da noite para 

uso de uma faculdade que tenha ensino a distância 

com encontro uma vez na semana. 
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JOSÉ ROSALES No  sentido de que a RGE Sul realize a extensão 

de rede elétrica na Rua Alfredo Henrique 

Sparrenberger, bairro Caju. 

 

 No  sentido de que a Metroplan estude a 

possibilidade de criação de linha ou alteração de 

linha existente que acesse a Rua Pinheiro, bairro 

Berto Círio, no horário das 17:40. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade de realizar o recapeamento 

asfáltico na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

  

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir um abrigo com grade e 

concretado na parte externa do prédio junto à 

cozinha para colocação do gás da Escola 

Vasconcelos Jardim, bairro Vasconcelos Jardim. 

 

 No  sentido de que a RGE Sul realize o conserto 

dos postes na Rua Carlos de Souza Pereira, em 

frente ao nº 352 e 342, bairro Vasconcelos Jardim. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente coloque 

uma ambulância à disposição no Posto de Saúde 

do bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a RGE Sul analise a 

possibilidade de instalar rede de baixa tensão no 

Beco do Sidi, localizado na Estrada Pastor Júlio 

Adão Michel, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE Sul analise a 

possibilidade de instalar rede de baixa tensão no 

Beco do Vaceli, localizado na Estrada Pastor Júlio 

Adão Michel, bairro Califórnia. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma Escola de Ensino 

Infantil no bairro Morretes. 
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OFÍCIO Nº 049/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente a solicitação de cópia 

do Edital e anexos da Licitação 09/2018 e do 

Contrato nº 033/19. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 008/19 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/MARÇO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JOSÉ ROSALES instalação de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua Volta Grande, próximo ao nº 600, bairro 

Morretes. 

 

No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua dos Bloedow, próximo ao nº 3334, sentido 

Centro/bairro, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a RGE Sul realize a troca do 

transformador atual por um que tenha melhor 

capacidade na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade de instalação de playground e 

academia pública na Rua da Igreja, bairro Berto 

Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocar informativos com os 

horários dos ônibus em todas as paradas de ônibus 

da cidade. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de liberar o acesso da Rua Veneza, 

no seu final que desemboca no Rio dos Sinos, 

criando uma área de lazer com uma praça 

ocupando o espaço ocioso que lá se encontra. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica ou PAVS na Rua Jardim, 

bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica da Estrada Boqueirão do 

Caju, no trecho entre a Empresa de Logística G.A 

e a parada 20, bairro Caju. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica ou em PAVS na Rua Nove 

de Dezembro, Centro. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No  sentido de que a secretaria competente 

coloque guardas em todas as escolas municipais de 

Nova Santa Rita, que os portões sejam fechados e 

que as pessoas que acessarem as dependências da 

escola sejam identificadas. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente coloque 

câmeras de monitoramento interligadas à sala de 

videomonitoramento em todas as escolas 

municipais de Nova Santa Rita. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que o Laboratório Bioanálises efetue 

a colocação de um toldo em frente à fachada de 

seu prédio na Av. Santa Rita, Centro. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um quebra-molas na Rua Amilton 

Amorim, próximo ao nº 1010, sentido bairro/BR-

386, bairro Sanga Funda. 

 

GUILHERME MOTA No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

cobertura da quadra de esportes da Escola 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 218/19: PROJ.  RESOLUÇÃO Nº 002/19 – De  autoria   de 

(1ª PAUTA) diversos vereadores - Dispõe sobre o pagamento 

de diárias aos vereadores e servidores de cargo em 

comissão da Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita. 
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PROCESSO Nº 223/19: PROJ.  LEI  Nº 006/19 – De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Mateus Marcon - Denomina as ruas “D”, “G”, 

“H”, “I”, “J”, “K” e “L” do Loteamento Bela 

Vista, Centro, como ruas José de Alencar, Mário 

Quintana, Darci José Finger, Érico Veríssimo, 

Monteiro Lobato, Pastor Lauro e Olavo Bilac. 

 

PROCESSO Nº 248/19: PROJ.  LEI  Nº  004/19 – De autoria  do  Vereador  

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Dá   nome   de  “Praça Recanto 

do Sol” à praça situada no Loteamento Recanto do 

Sol e dá outras providências. 

 

 

 

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 

.  .  . 


