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 BOLETIM Nº 013/18 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/MAIO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 510/18: PROJ. LEI  Nº 023/18  –  Dispõe sobre o resgate, a      

(Ieda Maria Bilhalva) remoção e a proteção de abelhas silvestres nativas 

(meliponíneos) visando a sua conservação, no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 528/18: PROJ.   LEI   Nº  024/18  –  Dispõe sobre a criação       

(Paulo Ricardo Vargas) da “Semana de Prevenção ao Diabetes” e cria a 

“Corrida de Prevenção ao Diabetes” no Município 

de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 511/18: PROJ. RESOLUÇÃO Nº 001/18  – Dispõe sobre a 

(Mesa Diretora) concessão de diárias a vereadores e servidores da 

Câmara Municipal de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 001, 009, 011, 

012, 015, 016 e 018/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

IEDA MARIA BILHALVA roçada no Beco do Machado, bairro Califórnia. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto dos buracos na descida da Rua do Passito, 

esquina com a Rua Primavera, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

reparos no asfalto na Av. Getúlio Vargas, esquina 

com a Estrada da Pedreira, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

operação de limpeza nas caixas de recolhimento 

pluvial (boca de lobo) e nos valos de escoamento 

no Loteamento das Rosas, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

“operação tapa buracos” na Rua dos Pinheiros, no 

trecho entre a esquina da Rua Primavera com 

Pinheiros, até onde a Rua Pinheiros liga com a Rua 

do Passito, bairro Califórnia. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção e vistoria nos equipamentos e 

brinquedos das praças do Município. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada na Estrada Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada na Estrada Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada na Olaria da Viviane, bairro Porto da 

Figueira. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de uma lâmpada de iluminação pública no 

primeiro poste situado à esquerda de quem entra 

no Posto Canarinho. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

manutenção no asfalto na Av. Deoclécio 

Rodrigues, próximo ao cemitério, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

manutenção no asfalto na Rua Hermes Viana, 

próximo ao cemitério, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que  realize 

fiscalização no que diz respeito à calçada, pois a 

mesma está intransitável próximo à Escola Miguel 

Couto, bairro Berto Círio. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  a 27ª Coordenadoria Regional   

IEDA MARIA BILHALVA de Educação analise em conjunto com a Secretaria 

de Educação do Estado, a possibilidade de 

implantar a EJA no Município, na Escola Estadual 

de Educação Básica Santa Rita. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de redução de velocidade e 

placas indicando que há movimentação em 

decorrência de obras de um loteamento na Av. 

Santa Rita, no trecho entre a Escola Hélio Fraga e 

a Vila Machado, nos dois sentidos da via. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de mudar a forma de 

estacionamento na Rua Primavera, sentido 

Centro/bairro, do nº 220 até o nº 350, fazendo 

estacionamento oblíquo. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um posto de saúde próximo à 

Estrada Porto da Farinha com a Estrada dos Pires, 

bairro Caju. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul efetue instalação de 

rede de baixa tensão na Rua Alcides Amorim, com 

início no Velopark até o Assentamento Sinos, 

bairro Sanga Funda. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS  No sentido de que a secretaria competente 

determine que seja realizada vistoria para localizar 

vazamento de água na UBS do Centro. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a poda das 

árvores situadas no canteiro divisor entre a BR-386 

e o pátio do Posto Canarinho. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos para rede de saneamento 

pluvial na Rua “C”, Loteamento Vale Verde, 

Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos para rede de saneamento 

pluvial na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 
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RENATO MACHADO No sentido de que a Corsan analise a possibilidade 

de fazer extensão da rede de água até o cemitério 

do bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada nas laterais da Rua dos Bloedow, bairro 

Morretes. 

 

OFÍCIO Nº 063/2018: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente à frota de veículos 

da Prefeitura Municipal. 

 

OFÍCIO Nº 03/2018: Enviado pelo Diretório Municipal do Partido dos 

Trabalhadores – PT, solicitando uso do Plenário 

desta Casa para realização de plenária do partido, 

no dia 03 de maio de 2018, das 12h às 13h. 

 

COMUNICADOS: Enviados pelo Ministério da Educação, 

informando liberação de recursos financeiros para 

execução de programas do FNDE. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pela Associação Grêmio Esportivo 15 de 

Janeiro, solicitando uso da Tribuna Popular 

durante a Sessão Ordinária do dia 08 de maio de 

2018. Representará a entidade o seu presidente,  

Sr. Valdomiro Robaldo dos Santos, para falar 

sobre: esporte, educação, segurança, melhorias 

para a cidade e o trabalho desenvolvido pelo Clube 

15 de Janeiro. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 013/18 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/MAIO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 009/18: PROJ. LEI  Nº 001/18  –  Institui o Fundo Especial  

(Renato Machado) do Poder Legislativo Municipal de Nova Santa 

Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

 

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. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de que seja realizada  uma homenagem 

ILDO MACIEL DA LUZ alusiva ao “Dia das Mães” durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 08 de maio 

de 2018. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que a secretaria competente realize  

RENATO MACHADO a substituição de todas as luminárias por de maior 

potência na Rua Princesa Isabel, bairro Morretes. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS  No sentido de que o DNIT realize mudanças no 

sistema de sinalização do trevo de acesso situado 

na BR-386, na entrada principal da Cidade. Que os 

sinalizadores de redução de velocidade sejam 

recuados a 50 metros da rótula em ambos os 

sentidos e que os mesmos tenham velocidade 

reduzida de 60km para 50km, conforme colocado 

no trevo de acesso secundário. 

 

 No sentido de que o DNIT providencie a 

pavimentação ou calçamento em toda a extensão 

da área interna do trevo de acesso situado na BR-

386, na entrada principal do Município. 
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IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma nova parada de ônibus na 

Estrada Capão do Padre, esquina com a rua que vai 

para o Rio Carioca, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas informativas em lugares onde 

o ato de abandonar animais, como cães e gatos, é 

frequente. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade para que as farmácias do Centro da 

Cidade tenham o horário de funcionamento fixado 

para as 23h, os sete dias da semana. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue instalação de 

rede baixa no Beco 2 (Beco do Vaceli), localizado 

na Rua Pastor Adão Michel, Vila Vasconcelos 

Jardim, bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

cercamento e pintura do entorno do campo de 

futebol e arredores onde está fixada a pracinha das 

crianças no final da Rua A, bairro Maria José. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Passo da Taquara, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Estrada dos Pires, bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma placa indicando o bairro 

Floresta na entrada do mesmo. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de monitoramento na 

Rua da Pedreira, na altura do nº 3860. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 449/18: PROJ. LEI  Nº 014/18  –  De  autoria da Vereadora     

(1ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Institui a “Semana 

Municipal de Proteção e Bem-Estar dos Animais” 

no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 463/18: PROJ. LEI  Nº  019/18  –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Institui  no  calendário oficial 

do Município de Nova Santa Rita o “Dia dos 

Amantes e Apreciadores de Carros Antigos e 

Modificados” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 464/18: PROJ.  LEI  Nº  020/18 – De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Autoriza o Executivo 

Municipal a celebrar convênio com clínicas 

médicas visando a implantação do “Programa 

Meia-Consulta” junto aos pacientes que 

necessitam de médico especialista do Município e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 465/18: PROJ. LEI Nº 021/18  –   De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Institui  no  âmbito municipal 

a honraria “Policial Destaque do Ano” e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 482/18: PROJ.  LEI  Nº 022/18 –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Oficializa  o  nome  da 

“Estrada dos Sinos” no Assentamento Sinos, bairro 

Sanga Funda e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 431/18: PROJ.  LEI Nº 013/18  –  De  autoria  do Vereador     

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Obriga os estabelecimentos de 

Educação da Rede Pública e da Rede Particular a 

capacitar seus funcionários para prestar primeiros 

socorros, em caso de necessidade, e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 439/18: PROJ. LEI Nº 018/18  –  De  autoria  do  Vereador     

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Denomina a Rua da Servidão e 

Travessa da Servidão no bairro Califórnia, como 

ruas Archimimo Salvador Pereira e Carolina da 

Cruz Pereira, respectivamente. 
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PROCESSO Nº 443/18: PROJ. LEI Nº  015/18  –  De  autoria  do Vereador     

(2ª PAUTA) Alexsandro Ávila - Institui o “JOMI – Jogos 

Municipais da Pessoa Idosa” no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 444/18: PROJ.  LEI Nº 016/18  –  De  autoria  do Vereador     

(2ª PAUTA) Alexsandro Ávila - Autoriza coleta domiciliar de 

materiais para exames laboratoriais para pessoas 

idosas com dificuldades de locomoção e/ou 

portadores de necessidades especiais, através do 

Sistema Único de Saúde, 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 

.  .  . 

 


