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BOLETIM Nº 008/18 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/MARÇO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 313/18: PROJ.LEI Nº 006/18 – Institui o “Dia do Vizinho”      

(Mateus Marcon) no Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 323/18: PROJ. LEI Nº 014/18 –  Altera  os   requisitos para      

(Poder Executivo) ingresso do cargo de Guarda Municipal 

Patrimonial do Anexo II, da Lei nº 687/04. 

 

PROCESSO Nº 324/18: PROJ.  LEI  Nº  015/18   –    Autoriza    o      Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado.      

 

PROCESSO Nº 325/18: PROJ.LEI Nº 016/18 – Cria a Vigilância em Saúde      

(Poder Executivo) no Município de Nova Santa Rita/RS e dá outras 

providências.  

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, no 014/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

ALEXSANDRO ÁVILA limpeza de bueiros na Rua das Flores, na baixada 

da rua, entre a Padaria Ki Delicia e a ponte da 

sanga. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada na parada de ônibus na Av. Santa Rita, em 

frente ao nº 367, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada no terreno em frente à praça no 

Condomínio Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de sub-base na Av. 

Deoclécio Rodrigues, Centro. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando à  secretaria   competente que efetue a 

troca de uma lâmpada no primeiro poste ao entrar 

na Rua Guajuviras, esquina com a Rua dos 

Pinheiros. 
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 Solicitando à  secretaria   competente que efetue a 

troca de uma lâmpada no poste situado na Rua dos 

Pinheiros, entre os nos 294 e 334, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à  secretaria   competente que efetue a 

roçada, o patrolamento e a colocação de sub-base 

na Rua Manoel Silveira, Centro. 

  

  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e limpeza do cemitério do bairro Berto 

Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção da Rua Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à  secretaria   competente que efetue a 

revisão das luminárias em toda a extensão da 

Estrada Nova, bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de pedras na Rua 

Pastor Adão Michel, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

corte de uma árvore localizada na Rua da Prainha, 

em frente ao nº 53, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de pedras na Estrada 

dos Bloedow, bairro Morretes. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  a RGE Sul efetue a colocação  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA de rede de baixa tensão no Beco do Mosquito, 

bairro Itapuí. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No  sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a implantação de um posto de saúde no 

bairro Califórnia. 

 

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

instalação de uma parada de ônibus, sentido 

Centro/Sanga Funda, na esquina da Rua Valdemar 

Vicente da Costa com a Av. Dr. Lourenço Záccaro, 

Centro. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para ver a possibilidade de o Poder 

Executivo criar uma lei que obrigue os atuais e 

futuros empreendimentos imobiliários a incluírem 

reservatórios de água potável em seus projetos, no 

tamanho adequado a necessidade de consumo dos 

moradores, sob pena de paralização e multa. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo de viabilidade para dar continuidade ao 

asfaltamento da Estrada da Pedreira, no trecho que 

começa em frente à Empresa de Transportes e 

Logística GA Ltda., até o ponto de encontro entre 

a Estrada da Pedreira com a Estrada Boqueirão do 

Caju. 

 

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

colocação de uma parada com cobertura no ponto 

de ônibus existente próximo ao redutor de 

velocidade da BR-386, próximo à Santa, sentido 

capital/interior. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação com ciclovias na Rua Marinho 

Peixoto, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir a capela mortuária do 

cemitério do bairro Berto Círio. 

  

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

 substituição das luminárias por de maior potência 

na Rua Loraci da Silva Schultz, bairro Morretes. 

 

No sentido de que a secretaria competente  realize 

a instalação de rede de baixa tensão na Rua Loraci 

da Silva Schultz, no vão de três postes, bairro 

Morretes. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 008/18 – 6ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/MARÇO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

REQUERIMENTO: Justificativa de ausência na Sessão Ordinária de 21 

PAULO RICARDO DE VARGAS de março de 2018. 

 

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. 
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 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. 

 

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. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 269/18: PROJ.  LEI  Nº  004/18  –  De autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Dispõe sobre o “Dia 

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  –  De  autoria  do Vereador    

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Dispõe sobre a importância 

dos pais ou responsáveis serem informados sobre a 

ausência do aluno na escola 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 

.  .  . 


