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BOLETIM Nº 009/19 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/ABRIL/2019.
EXPEDIENTE
PROCESSO Nº 349/19:
(José Rosales)

PROJ. LEI Nº 012/19 – Institui no Município de
Nova Santa Rita o “Dia Municipal de
Fibromialgia”, dispõe sobre filas preferenciais e
vagas de estacionamento preferencial aos
portadores de fibromialgia e dá outras
providências.

DECRETOS:

Enviados pelo Poder Executivo, nos 05, 06 e
010/2019.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS:
LEONARDO VIEIRA

Solicitando à secretaria competente que efetue
a roçada, patrolamento e colocação de britas na
Estrada do Luizinho, bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue
a roçada, patrolamento e colocação de britas na
Estrada Nova, bairro Sanga Funda.
Solicitando à secretaria competente que efetue
a roçada, patrolamento e colocação de britas na
Estrada do Marcolino, bairro Sanga Funda.

RENATO MACHADO

Solicitando à secretaria competente que efetue a
limpeza das paradas de ônibus dos bairros
Morretes, Vasconcelos Jardim e Califórnia.
Solicitando à secretaria competente que efetue o
recolhimento de galhos, entulhos e colocação de
placas de advertência “Proibido colocar lixo neste
local”, na Rua Adalberto Viegas, bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue a
revisão em todas as luminárias da Estrada dos
Pires, bairro Caju.

2

RODRIGO AVEIRO

Solicitando à secretaria competente que efetue
pintura no asfalto e colocação de placas de
sinalização de limite de velocidade e área escolar
nas proximidades das escolas Miguel Couto, José
Bonifácio, Tiradentes, Hélio Fraga, Campos Salles
e Homero Fraga.
Solicitando à secretaria competente que efetue
reparos no asfalto na Rua da Pedreira, esquina com
a Rodolfo Boyen, em frente à entrada da Empresa
CCM.
Solicitando à secretaria competente que efetue a
colocação de fresa asfáltica na Rua 10 de
Novembro, bairro Floresta.

ILDO MACIEL DA LUZ

Solicitando à secretaria competente que efetue
patrolamento e analise qual o material adequado
para ser colocado nos Becos 1, 2 e 3 da Estrada
Nova, bairro Sanga Funda.

PAULO RICARDO DE VARGAS

Solicitando à secretaria competente que efetue a
pavimentação ou calçamento com PAVS no
refúgio localizado junto ao ponto de embarque e
desembarque de passageiros de ônibus na Av.
Santa Rita, esquina com a Rua Primavera (em
frente ao antigo armazém do Ibanez) sentido
bairro/Centro.
Solicitando à secretaria competente que tome as
devidas providências no sentido de proibir a
queima de lixo e principalmente pneus que vem
acontecendo na Vasconcelos Jardim, próximo aos
trilhos do trem.

INDICAÇÕES:
ILDO MACIEL DA LUZ

No sentido de que a secretaria competente realize
vistoria para efetuar roçada, colocação de piso e
bancos em todas as paradas de ônibus do
Município.

RENATO MACHADO

No sentido de que o Poder Executivo analise a
possibilidade de ampliar em 50% (cinquenta por
cento) o número de exames do Laboratório
Bioanálises pelo SUS.
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No sentido de que a secretaria competente analise
a possibilidade de implantação do Sistema de
Sinalização Viária Vertical, sendo composto de
placas firmadas verticalmente, estando ao lado das
pistas ou penduradas sobre elas.
JOSÉ ROSALES

No sentido de que a RGE Sul realize a extensão
de rede elétrica no Beco da Servidão, que interliga
a Rua da Prainha e Rua Princesa Isabel, bairro
Morretes.

RODRIGO AVEIRO

No sentido de que a secretaria competente estude
a possibilidade de pavimentar a Rua Deoclécio
Rodrigues.
No sentido de que o Poder Executivo estude a
possibilidade de construir uma escola de ensino
técnico no Município.

PAULO RICARDO DE VARGAS

No sentido de que o Poder Executivo estude a
possibilidade de fornecer cesta básica mensal aos
membros do 4º Pelotão do 15º Batalhão da Brigada
Militar no Município.
No sentido de que o Poder Executivo elabore
projetos no sentido de viabilizar junto ao Governo
Federal a construção de habitações (Minha Casa,
Minha Vida), direcionadas a pessoas com baixa
renda no Município.

LEONARDO VIEIRA

No sentido de que a Empresa GTC Telecom
coloque técnicos capacitados a serviço do cliente
nos finais de semana e feriados.
No sentido de que a secretaria competente analise
a possibilidade de criar junto a área verde do
Loteamento Lago da Califórnia, bairro Califórnia,
uma área de lazer para os moradores e a população
em geral.
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MOÇÃO Nº 002/2019:
LEONARDO VIEIRA E
IEDA MARIA BILHALVA

Manifestando repúdio à Proposta de Emenda
Constitucional – PEC 06/2019, referente à
Reforma da Previdência.

OFÍCIO Nº 008/2019:

Enviado pela Presidente do Conselho Municipal de
Saúde, Senhora Andreia Fochezatto, solicitando
uso da Tribuna Popular durante a Sessão Ordinária
do dia 02 de abril de 2019, para esclarecimentos
sobre atendimentos em saúde na ESF Rural e a
realização da VIII Conferência Municipal de
Saúde.

OFÍCIO Nº 020/2019:

Enviado pelo FUNPREV, informando a relação de
servidores que fizeram jus a aposentadoria.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

GRANDE EXPEDIENTE
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BOLETIM Nº 009/19 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/ABRIL/2019.
ORDEM DO

DIA

REQUERIMENTO:
JOSÉ ROSALES

No sentido de que seja realizada uma audiência
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:
JOCELINO RODRIGUES

No sentido de que a secretaria competente efetue a
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.

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.
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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.

ILDO MACIEL DA LUZA

No sentido de que a secretaria competente estude a
possibilidade de disponibilizar wi-fi no Parque
Olmiro Brandão.
No sentido de que a secretaria competente efetue a
instalação de guard rail em torno da Escola Victor
Aggens, bairro Berto Círio.

PAUTA
PROCESSO Nº 258/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 007/19 – De autoria do Poder
Executivo - Altera o inciso IV do art. 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.
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PROCESSO Nº 287/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 007/19 – De autoria do Vereador
Mateus Marcon - Denomina oficialmente a Rua
Miguel Oresko.

PROCESSO Nº 293/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 009/19 – De autoria do Vereador
Renato Machado - Institui a criação do Banco de
Medicamentos do Município de Nova Santa
Rita/RS.

PROCESSO Nº 294/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 008/19 – De autoria do Vereador
Renato Machado - Institui a criação do Banco
Municipal de Materiais Ortopédicos do Município
de Nova Santa Rita/RS.

PROCESSO Nº 307/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 011/19 – De autoria da Vereadora
Ieda Maria Bilhalva - Institui o Projeto “Mama
Amiga” e dá outras providências.

PROCESSO Nº 308/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 010/19 – De autoria da Vereadora
Ieda Maria Bilhalva - Declara de utilidade pública
a ONG (Organização Não-Governamental) Amigo
dos Peludos de Nova Santa Rita e dá outras
providências.

PROCESSO Nº 218/19:
(2ª PAUTA)

PROJ. RESOLUÇÃO Nº 002/19 – De autoria de
diversos vereadores - Dispõe sobre o pagamento
de diárias aos vereadores e servidores de cargo em
comissão da Câmara de Vereadores de Nova Santa
Rita.

PROCESSO Nº 223/19:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 006/19 – De autoria do Vereador
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:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 004/19 – De autoria do Vereador
Rodrigo Aveiro - Dá nome de “Praça Recanto
do Sol” à praça situada no Loteamento Recanto do
Sol e dá outras providências.
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EXPLICAÇÕES PESSOAIS
TRIBUNA POPULAR
Uso deste espaço pela Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Senhora Andreia
Fochezatto.

