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 BOLETIM Nº 009/18 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/ABRIL/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 345/18: PROJ. LEI Nº 007/18  –  Dispõe sobre a realização      

(Jocelino Rodrigues) de análise das águas dos reservatórios das escolas e 

caixas de água no âmbito do Município e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 348/18: PROJ. LEI Nº 008/18 – Dispõe  sobre  a instalação       

(Jocelino Rodrigues) de banheiros químicos adaptados às necessidades 

de pessoas com mobilidade reduzida ou que 

utilizem cadeira de rodas e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

RODRIGO AVEIRO roçada, patrolamento e colocação de britas na Rua 

da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada, patrolamento e colocação de britas na Rua 

da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e colocação de britas no Beco 1, da 

Rua F, bairro Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

revisão e colocação de luminárias e lâmpadas na 

Estrada Alcides Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto dos canos no Beco do Machado, em 

frente ao nº 142, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada na parada de ônibus na Estrada Amilton 

Amorim, em frente ao nº 87, bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto de um buraco na Rua 20 de Março, em 

frente ao nº 629, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

retirada de entulhos na Rua Esperança, bairro 

Califórnia, próximo à residência nº 198. 

  

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

RENATO MACHADO roçada nas laterais da Av. Getúlio Vargas, do trevo 

da Califórnia até a Empresa InterCement, Brasil, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da calçada em frente à Escola Infantil Vó 

Luiza, na Av. Santa Rita. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento asfáltico no pátio da UBS Centro.  

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

providencie junto aos órgãos competentes de 

segurança o aumento do efetivo policial no 

Município. 

 

 No sentido de que a Vianova analise a 

possibilidade de fazer a inclusão de uma linha de 

ônibus que passe na Estrada do Picadão, sentido 

Escola Nova Sociedade, no horário das 07:00. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No  sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a implantação de uma creche 

municipal no bairro Morretes. 

 

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

instalação de um toldo em frente ao posto de 

atendimento na COOPAN, assim como um ponto 

de acessibilidade para cadeirantes no local, bairro 

Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que o Poder Executivo avalie a 

possibilidade de reativar o Arquivo Histórico e 

Museu Emígdio Antônio de Oliveira, denominado 

pela Lei nº 617, de 23 de novembro de 2002. 
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  No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de construir uma lombada, de acordo 

com a Lei nº 9503 - Código Nacional de Trânsito, 

na Rua Primavera, próximo à praça, bairro 

Califórnia. 

 

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

construção de uma boca de lobo na Rua Veneza, 

em frente ao nº 644, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de fazer um canteiro central em 

forma de círculo, entre os aparelhos, na praça da 

academia ao ar livre no bairro Califórnia, um 

pergolado no mesmo local com exemplares de 

Três Marias nas quatro extremidades do pergolado 

e quatro bancos em torno do canteiro. 

 

MOÇÃO Nº 001/18: Em  homenagem  ao 3º Sargento Clandio Fernando 

IEDA MARIA BILHALVA Aires dos Santos, por ser o idealizador da 

implantação do CONSEPRO – Conselho 

Comunitário Pró-Segurança Pública de Nova Santa 

Rita. 

 

OFÍCIO Nº 02/2018: Enviado pelo Conselho Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa para 

realização do VII Fórum de Eleição de Segmentos 

Não Governamentais para compor o referido 

Conselho, no dia 09 de maio, das 13h30min às 

17h. 

  

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 009/18 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/ABRIL/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade de implantar uma linha de ônibus 

na Estrada do Passito, bairro Califórnia. 

 

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. 

 

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 

as Estradas da Pedreira e 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. 
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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. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 313/18: PROJ. LEI  Nº 006/18  –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Mateus Marcon - Institui o “Dia do Vizinho” no 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 323/18: PROJ.  LEI  Nº 014/18  –   De   autoria   do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Altera  os   requisitos para ingresso do 

cargo de Guarda Municipal Patrimonial do Anexo 

II, da Lei nº 687/04. 

 

PROCESSO Nº 324/18: PROJ.   LEI  Nº  015/18   –   De  autoria  do  Poder  

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar servidor por prazo determinado.      

 

PROCESSO Nº 325/18: PROJ.  LEI  Nº 016/18  –  De   autoria   do    Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Cria a Vigilância em Saúde no 

Município de Nova Santa Rita/RS e dá outras 

providências.  

 

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

(2ª 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. 
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PROCESSO Nº 270/18: PROJ. LEI  Nº 005/18  –  De  autoria  do Vereador    

(2ª 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 

.  .  . 


