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 BOLETIM Nº 010/18 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/ABRIL/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 380/18: PROJ. LEI  Nº  009/18  –  Denomina  as  ruas “C”,  

(Mateus Marcon) “D”, “G”, “H”, “I”, “K” e “L” do Loteamento Bela 

Vista, Centro, como ruas “Monteiro Lobato, José 

de Alencar, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, 

Érico Veríssimo, Machado de Assis e Olavo Bilac, 

respectivamente.      

 

PROCESSO Nº 400/18: PROJ. LEI Nº 011/18 – Dispõe  sobre  a criação do      

(Jocelino Rodrigues) “Shopping da Cidadania” com a finalidade de 

praticar a inserção do cidadão Nova Santa-ritense 

desempregado no mercado de trabalho. 

 

PROCESSO Nº 401/18: PROJ. LEI  Nº 012/18  –  Institui  o  “Programa  de       

(Jocelino Rodrigues) Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa”, 

no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 402/18: PROJ.  LEI  Nº  010/18  –  Dá  nome a Rua “F” do       

(Ildo Maciel da Luz) Loteamento Bela Vista, Centro, como Rua Rafael 

Lima e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

IEDA MARIA BILHALVA instalação de um banco na parada de ônibus na 

Estrada dos Pires, esquina com o Beco 1, bairro 

Sanga Funda. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento na Estrada dos Pires, bairro Sanga 

Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Formosa, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura de uma nova faixa de segurança na Av. 

Getúlio Vargas, nº 1937, em frente à Lotérica, 

bairro Berto Círio. 

 



2 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a  

roçada, patrolamento e colocação de britas em 

todas as ruas necessárias do bairro Caju. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a  

pintura do meio-fio e a instalação de uma placa de 

“proibido estacionar” no trecho do início da Rua 

Primavera até o primeiro abrigo de ônibus, sentido 

de quem sai da Av. Santa Rita e entra na Rua 

Primavera. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza da Rua Vereador Deoclécio Rodrigues, 

em frente à Escola Vó Enedina, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

limpeza em todo o cemitério do bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento na Estrada do Carioca, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

manutenção elétrica na capela do cemitério do 

Caju, bairro Floresta. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de saibro em toda a extensão da Estrada 

Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Adalberto Martins Viegas, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de meio-fio na rótula de entrada do 

Passo da Taquara. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 10 de 

Novembro, bairro Floresta. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Hortênsia, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Emancipação, bairro Floresta. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do esgoto pluvial da Av. Central Oeste 

com a esquina da Central Norte, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do esgoto pluvial da Via do Contorno 2, 

próximo ao nº 45, Loteamento Popular, bairro 

Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto da tampa da caixa fluvial localizada na 

esquina da Rua Reverendo Antônio Fraga com a 

Av. Santa Rita. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, nivelamento e colocação de britas na 

Estrada Porto da Farinha, bairro Caju, no trecho 

que inicia na esquina da Ferragem Cajuense até a 

Olaria do Pedrinho. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada e a limpeza das laterais da Estrada da 

Pedreira, bairro Berto Círio, no trecho que inicia 

na esquina da Roda Sul até o depósito de areia. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de que seja realizada  uma homenagem 

ILDO MACIEL DA LUZ à EMATER pela passagem de vinte e cinco anos 

de atendimento no Município, durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 15 de maio 

de 2018. 
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INDICAÇÕES: No  sentido  de  que a secretaria competente realize  

PAULO RICARDO DE VARGAS a regulamentação e fiscalização do tráfego de 

veículos pesados na Estrada Transaçoriana, pois 

veículos com excesso de peso estão destruindo o 

asfalto. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação ou calçamento com PAVS ou 

outros, no refúgio localizado junto ao ponto de 

embarque e desembarque de passageiros de ônibus 

na Av. Santa Rita, esquina com a Rua Primavera, 

sentido bairro/Centro (em frente ao antigo 

armazém do Ibanêz). 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca de canos na Rua do Caju, entre os nos 519 e 

525, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do Beco do 

Vaceli, esquina com a Rua Pastor Adão Michel, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos valos existentes na Estrada dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

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

instalação de uma parada de ônibus na Rua 

Princesa Isabel, em frente ao nº 519, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de criar um “escovódromo” na 

Escola Hélio Fraga, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

providencie transporte para alunos da APAPNE. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de calçada entre o Beco 

do Miguel e o Posto de Saúde do bairro Berto 

Círio. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No  sentido de que o DNIT realize o corte dos 

galhos/matos na BR-386, no cruzamento do trevo 

de entrada do Centro da Cidade, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente faça um 

posto de saúde, indicando até mesmo locar um 

lugar para o atendimento da população carente da 

comunidade do bairro Floresta. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan realize análise sobre a 

possibilidade de rebaixamento das tampas da caixa 

de válvulas de distribuição da água potável, 

próximo ao trevo de acesso ao bairro Califórnia, 

onde futuramente será instalada uma rotatória que 

irá melhorar e modernizar o grande fluxo de 

veículos naquele local. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de regulamentação de trânsito 

na Rua Teófilo Afonso, Centro, como medida de 

regulamentar o estacionamento somente de um 

lado da via pública com a devida sinalização. 

 

MOÇÃO Nº 002/18: Em  homenagem  a 2º  Sargento Srª. Roseli Fátima 

MATEUS MARCON Bai Torrada e ao 3º Sargento Sr. João Antônio 

Gonçalves, pela marcante atuação e pelo trabalho 

realizado na Cidade no que diz respeito ao zelo 

pela ordem e segurança dos munícipes. 

 

OFÍCIO Nº 02/2018: Enviado pelo SINE, solicitando cedência do 

Plenário desta Casa para realização de atividades 

alusivas ao Dia do Trabalhador, no dia 03 de maio 

de 2018, às 18h. 

 

COMUNICADOS: Enviados pelo Ministério da Educação, 

informando valor de repasses de programas do 

FNDE. 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 010/18 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/ABRIL/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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. 

 

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

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA pavimentação asfáltica da Rua Manoel Silveira, 

Centro. 
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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. 

 

  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. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 345/18: PROJ. LEI  Nº 007/18  –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a realização 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  –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe  sobre  a instalação de 

banheiros químicos adaptados às necessidades de 

pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem 

cadeira de rodas e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 313/18: PROJ. LEI  Nº 006/18  –  De  autoria  do Vereador     

(2ª 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 

(2ª 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  

(2ª 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 

(2ª PAUTA) Executivo - Cria a Vigilância em Saúde no 

Município de Nova Santa Rita/RS 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 

.  .  . 


