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BOLETIM Nº 006/18 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/MARÇO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 213/18: PROJ.  LEI  Nº  013/18  –  Dispõe sobre o Sistema     

(Poder Executivo) de Transporte Público Coletivo de Passageiros por 

ônibus no Município de Nova Santa Rita – RS. 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, no 008/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

RODRIGO AVEIRO patrolamento e colocação de britas na Rua 

Emancipação, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

 patrolamento e colocação de britas na Rua 10 de 

Outubro, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

 patrolamento e colocação de britas na Rua das 

Hortênsias, bairro Floresta.  

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de sub-base na Estrada 

do Marcolino, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 troca de lâmpadas em frente ao nº 162 da Rua 20 

de Março, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 troca de três lâmpadas em frente ao nº 1500 da 

Estrada Pró Álcool, bairro Sanga Funda. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 troca de lâmpadas na esquina da Rua 20 de Março 

com a José Pires Calino, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros na Rua José Pires Calino, 

bairro Berto Círio. 
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JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e a retirada de entulhos da praça e do 

campo do Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção das câmeras de vigilância da cidade, 

pois as mesmas não estão operando. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e a retirada de entulhos da academia de 

saúde no bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Passo do Caí, bairro Califórnia. 

  

  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da sinalização de trânsito no entorno 

do terminal, Centro. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

capina, pintura e toda a manutenção necessária 

para o bom funcionamento dos cemitérios 

municipais.  

 

MILTON REMELINK  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e a limpeza da Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente realize a 

RENATO MACHADO limpeza do valo existente na Rua da Cerejeira, em 

frente ao nº 480, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente faça a 

atualização e a reativação da Lei nº 714, de 

outubro de 2004, que Cria o Conselho Municipal 

de Desporto – CMD e dá outras providências. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede fluvial em toda a extensão do 

Beco do Esperança, bairro Berto Círio. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o DNIT efetue o alargamento da 

faixa lateral onde se localiza o monumento da 

Santa, sentido Centro de Nova Santa Rita para a 

BR-386, sentido Capital. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que o Poder Executivo realize, com 

urgência, uma reunião com a Corsan para resolver 

o problema sério de água que hoje existe no bairro 

Morretes. 

  

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de lixeiras em torno das paradas de 

ônibus da cidade. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma nova parada de ônibus na 

Estrada Picadão, esquina com a Rua Arca dos 

Reis, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de distribuição de uniformes para 

os servidores da Secretaria de Obras. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de efetuar a pavimentação das ruas 

que dão acesso aos túmulos no cemitério do Caju. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma Unidade Básica 

de Saúde no Loteamento Popular, bairro Berto 

Círio.  

 

OFÍCIO 45461: Enviado pela OI, em resposta à Indicação de 

autoria do Vereador Leonardo Vieira, referente à 

manutenção dos telefones públicos existentes no 

Município. 

 

OFÍCIO Nº 041/2018: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente às despesas com 

arbitragem no ano de 2017. 
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OFÍCIO Nº 008/18: Enviado pelo FUNPREV, em atendimento ao 

disposto na Lei nº 1405, art. 2º, comunica que os 

servidores Ana Lúcia Rocha, Fabiano Rodrigues 

Nunes e Marta Thomaz, fizeram jus a 

aposentadoria por tempo de contribuição em 

março de 2018. 

 

OFÍCIO Nº 046/2018: Enviado pela Secretaria Municipal de Educação, 

convidando para os seguintes eventos: Abertura 

Oficial da Semana de Aniversário do Município; 

Inauguração do Centro de Eventos Olmiro 

Brandão; entrega das obras de cobertura e 

revitalização das áreas esportivas na Escola 

Miguel Couto. 

 

COMUNICADO Nº 4802/18: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

valor de repasse de programa do FNDE. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 006/18 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/MARÇO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 024/18: Veto  Total  ao  Projeto de  Lei   nº   066/2017,   de 

(Poder Executivo) autoria Legislativa, o qual “Dispõe sobre a política 

de prevenção à violência contra educadores e dá 

outras providências”. 

 

PROCESSO Nº 025/18: Veto  Total  ao  Projeto de  Lei   nº   064/2017,   de 

(Poder Executivo) autoria Legislativa, o qual “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgar a relação de 

medicamentos disponíveis na Farmácia Básica 

Pública Municipal de Saúde no site da Prefeitura, 

bem como na Secretaria de Saúde e nos Postos de 

Saúde, e dá outras providências”. 

 

PROCESSO Nº 026/18: Veto  Total  ao  Projeto de  Lei   nº   067/2017,   de 

(Poder Executivo) autoria Legislativa, o qual “Proíbe o ingresso em 

exposições de obras de arte e espetáculos que 

disponham de conteúdo impróprio para crianças e 

adolescentes no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências”. 

 

REQUERIMENTOS: No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para  

MESA DIRETORA o dia 20 de março de 2018, seja transferida para o 

dia 21 de março próximo, às 18 horas, em 

atendimento às disposições da Lei Municipal nº 

734/2005, art. 2º, alínea “d”. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que seja realizada uma homenagem 

aos servidores públicos municipais: Jorge Luiz 

Dutra Beche, Osório Machado Ramos e Valdir 

Moura, em atendimento a Lei Municipal nº 1405, 

de 23 de outubro de 2017, durante Sessão Solene a 

ser realizada no dia 21 de março de 2018. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente realize a 

ILDO MACIEL DA LUZ pavimentação asfáltica da Rua Nove de Dezembro, 

Centro. 
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 No  sentido de que a secretaria competente 

disponibilize conexão de internet wi-fi 

gratuitamente no Parque Olmiro Brandão, Centro. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Antônio Modesto Nunes, 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada e a limpeza em toda a praça do Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada (sentido Canoas/Nova 

Santa Rita) na Rua dos Pinheiros, em frente à 

Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Estrada Pro 

Álcool, próximo ao nº 128, no Assentamento 

Capela, bairro Sanga Funda. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, antes da esquina da Rua Justino 

de Souza Batista e depois do nº 1101 da Dr. 

Lourenço Záccaro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para viabilização da extensão da rede de 

água no Beco do Nilo, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente 

providencie, em caráter de urgência, a instalação 

de uma rede de iluminação pública na Av. Getúlio 

Vargas, do trecho do quartel até a empresa 

InterCement. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue o 

recolhimento dos galhos e resíduos logo após a 

poda realizada pela empresa, para que evite 

bloqueios nas calçadas. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

ampliação da Escola José Bonifácio e cobertura da 

quadra poliesportiva da escola, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização e alargamento da Rua Rodolfo 

Boyen, bairro Pedreira. 

  

MILTON REMELINK No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a pavimentação da Estrada Itapuí, bairro Caju – 

Itapuí. 

 

 No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que o Poder Executivo verifique a 

possibilidade de informar no site da prefeitura a 

lista de medicamentos disponíveis na farmácia 

básica municipal e também em todas as unidades 

de saúde do Município. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue o 

corte de uma árvore localizada na Rua José Prates 

Sarmento, em frente ao nº 103, Centro. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente realize a 

implantação de estacionamento oblíquo na Rua 

Padre Nicolau Flach, Centro. 

 

 

P A U T A 

 

.  .  . 

 

 

 

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 

.  .  . 


