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BOLETIM Nº 007/18 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/MARÇO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 269/18: PROJ.   LEI   Nº  004/18  –  Dispõe  sobre  o  “Dia     

(Ildo Maciel da Luz) Municipal da Família na Escola” no Município de 

Nova Santa Rita/RS e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 270/18: PROJ.LEI Nº 005/18 – Dispõe sobre a importância     

(Ildo Maciel da Luz) dos pais ou responsáveis serem informados sobre a 

ausência do aluno na escola e dá outras 

providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 006, 007, 010 

e 013/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

LEONARDO VIEIRA instalação de uma placa que indique preferencial 

na Rua 20 de Março com a Rua Wilson Xavier, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada nas margens da Rua da Prainha com a Av. 

Getúlio Vargas, iniciando na confluência das ruas 

em direção a Escola Barão de Teresópolis, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 instalação de placas com limite de velocidade nas 

ruas Wilson Xavier e 20 de Março, bairro Berto 

Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e pintura nas ruas “A”, “B”, “C” e “D” do 

Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

  

  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada, patrolamento e colocação de britas do nº 

2184 até o nº 2885 da Estrada da Pedreira, bairro 

Pedreira. 
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  Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção do asfalto, pintura e roçada de todas 

as vias pavimentadas do Loteamento Céu Azul, 

bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

retirada de entulhos depositados na Rua Cerejeira, 

próximo ao nº 100, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada da faixa paralela aos trilhos do trem, na Av. 

Getúlio Vargas, bairro Morretes. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada em todo o Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento na Estrada Porto da União e na 

Estrada Porto da Figueira, bairro Sanga Funda. 

 

MILTON REMELINK  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento em toda a extensão da Estrada dos 

Pires, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

desobstrução do valo na Rua Boqueirão do Caju, a 

partir da Rua A, Loteamento Maria José. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua Emancipação, 

bairro Floresta. 

 

REQUERIMENTOS: Conforme  disposições  do  requerimento aprovado  

PAULO RICARDO DE VARGAS em 13 de março de 2018, que estabelecia 

homenagem aos servidores públicos municipais 

Jorge Luiz Dutra Beche, Osório Machado Ramos e 

Valdir Moura no dia 21 de março de 2018, requer 

a transferência dessa homenagem para o dia 27 de 

março próximo, no espaço do Grande Expediente. 

 

 Justificativa de ausência na Sessão Ordinária de 21 

 de março de 2018. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

IEDA MARIA BILHALVA colocação do telhado na parada localizada às 

margens da BR-386, nº 80, em frente à Arrozeira 

Tabaí. 

 

No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma academia ao ar 

livre na Rua Vasconcelos Jardim, próximo à 

Escola Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente construa 

um refeitório com cozinha na Escola Miguel 

Couto, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade da construção de praças com 

quadra poliesportiva, pista de skate e pista de 

caminhada, nos bairros Berto Círio, Pedreira, Caju, 

Califórnia, Sanga Funda e Centro. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que o Laboratório Bioanalises 

verifique a possibilidade de instalar um toldo em 

frente ao prédio para proteger as pessoas que 

aguardam o horário para serem atendidas. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

 revitalização da área externa da Escola Municipal 

José Bonifácio, bairro Pedreira. 

 

No sentido de que a RGE Sul efetue o corte de 

uma árvore na Rua José Prates Sarmento, em 

frente ao nº 103, Centro. 

 

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

abertura de uma boca de lobo na Rua A, entre os 

nos 145 e 210, próximo à esquina com a Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

construção de uma boca de lobo na Rua 11 de 

Abril, entre os nos 880 e 921, uma boca de lobo 

próximo ao nº 454 e outra próximo à esquina da 

Av. Central Sul com a Rua “J”, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 
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MILTON REMELINK No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões na Rua Boqueirão do Caju, 

próximo ao nº 250, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um reservatório de água com 

pedestal para abastecimento de água potável na 

Vila da Viviane, bairro Porto da Figueira. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente realize 

a implantação de uma creche municipal no bairro 

Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para ver a possibilidade de o Poder 

Executivo doar à Corsan um terreno no ponto mais 

alto do bairro Califórnia, para a construção de um 

reservatório de água. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para ver a possibilidade de o Poder 

Executivo doar à Corsan um terreno no ponto mais 

alto do bairro Caju, nas proximidades do antigo 

depósito de lixo, para a construção de um 

reservatório de água. 

 

JOCELINO RODRIGUES No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Carlos de Souza Pereira, 

bairro Califórnia. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente 

verifique a possibilidade de deixar disponível na 

Unidade Básica de Saúde Coronel Olympio uma 

ambulância no horário de expediente da unidade. 

 

COMUNICADO: Enviado pela Bancada do MDB, informando como 

líder para o ano de 2018 o Vereador Jocelino 

Rodrigues e Vice-Líder o Vereador Milton 

Remelink. 
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COMUNICADO Nº 10369/18: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

valor de repasse de programa do FNDE. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 007/18 – 5ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/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”. 

 

PROCESSO Nº 1868/17: PROJ. LEI Nº 063/17 – Oficializa o nome das ruas  

(Jair Antônio de Oliveira) “A”, “B”, “C”, “D” e “E” do Loteamento Lago da 

Califórnia, como ruas “Azaleias, Bromélias, 

Camélias, Dálias e Orquídeas”, respectivamente e 

dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente realize a 

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

Centro. 

 

 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. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada e a limpeza em toda a praça do Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

 limpeza do valo existente na Rua da Cerejeira, em 

frente ao nº 480, bairro Caju. 

 

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. 

 

 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. 

 

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. 

 

 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. 
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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. 

 

 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. 

 

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. 

 

 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. 

 

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. 
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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. 

 

 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. 

 

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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma Unidade Básica 

de Saúde no Loteamento Popular, bairro Berto 

Círio.  

 

 

 

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 

.  .  . 


