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 BOLETIM Nº 014/18 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/MAIO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 556/18: PROJ.  LEI  Nº  021/18   –    Autoriza     o     Poder      

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

IEDA MARIA BILHALVA troca de lâmpadas em frente ao nº 180 da Estrada 

Nova, bairro Sanga Funda. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 poda de uma árvore em frente ao nº 180 da Estrada 

Nova, bairro Sanga Funda. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura dos quebra-molas em toda a extensão da 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua do 

Açude, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua da 

Figueira, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

roçada, limpeza e pintura dos quebra-molas na Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de um banco e a construção de piso na 

parada de ônibus localizada na Rua Primavera, 

esquina com a Rua Passo do Caí, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Rua Butiás, Loteamento Santa Rita (Lot. Beluno), 

bem como a manutenção de todas as ruas deste 

loteamento, Centro. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, nivelamento e colocação de britas, 

limpeza dos valos laterais de escoamento de água 

na Rua Edwin Brietzke, bairro Pedreira. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria   competente  que   realize 

vistoria em todas as escolas do Município para 

verificar se não há risco de ocorrência do mosquito 

da dengue. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

instalação de uma placa de identificação na Escola 

Treze de Maio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

instalação de uma placa indicando redução de 

velocidade próximo à Escola Treze de Maio, bairro 

Itapuí. 

 

REQUERIMENTO: No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para 

MESA DIRETORA o dia 22 de maio de 2018, seja transferida para o 

dia 23 do mesmo mês, às 18 horas, em 

atendimento as disposições da Lei Municipal nº 

734/2005, art. 2º, alínea “g”. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que  o   Mercado   Super   Popular   

IEDA MARIA BILHALVA Unimax analise a possibilidade de fazer o recuo da 

placa de propaganda localizada na entrada da Rua 

do Ipê, esquina com a Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize a manutenção ou a retirada do poste de 

cabos de telefone em frente ao nº 2800 da Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma praça no bairro Berto Círio, 

com playground, quadra poliesportiva e pista de 

caminhada. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um redutor de velocidade na Rua 

Carlos Boll, Loteamento Paineiras, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma academia ao ar livre no 

espaço junto à praça existente no bairro Maria 

José. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica da Rua Marinho Peixoto, 

Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize a 

construção da Escola Técnica na Av. Santa Rita, 

em frente ao Detran, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES No  sentido  de  que  a 27ª Coordenadoria Regional   

 de Educação analise a possibilidade de implantar 

supletivo de ensino médio na Escola Miguel 

Couto, bairro Berto Círio, com cedência do espaço 

físico pelo Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação em toda a extensão da Rua da 

Vertente, bairro Califórnia. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza no valo existente na Rua Passo da 

Taquara, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Adalberto Viegas, bairro Caju. 

 

OFÍCIO Nº 094/2018: Enviado pelo Conselho Tutelar, comunicando 

sobre e-mail recebido no dia 03.05.18 do Conselho 

Tutelar de Canoas Micro I, no qual informa que a 

qualquer momento pode ser expedido um mandado 

de desacolhimento do abrigo IBRAMEX, 

localizado em Canoas, interditado pela vigilância 

sanitária. 
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COMUNICADO 050072: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

liberação de recursos financeiros para execução de 

programa do FNDE. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens pela passagem do “Dia 

das Mães”. 
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BOLETIM Nº 014/18 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/MAIO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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 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.  

 

REQUERIMENTO: No  sentido de que seja realizada  uma homenagem 

MATEUS MARCON durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária 

do dia 29 de maio de 2018, a 2º Sargento Srª. 

Roseli de Fátima Bai Torrada e ao 3º Sargento Sr. 

João Antônio Gonçalves, conforme disposições da 

Moção nº 002/2018, aprovada em 17.04.2018. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização da rótula, repintura e colocação dos 

redutores de velocidade, entre as ruas Teófilo 

Afonso Tergolina, Juvenal Machado e Av. Santa 

Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma placa de carga e descarga, 

sentido Centro/BR-386, na Av. Santa Rita, em 

frente ao nº 1135, próximo ao Laboratório 

Bioanálises. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 510/18: PROJ.  LEI Nº 023/18  –  De  autoria da Vereadora     

(1ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva -  Dispõe  sobre  o  resgate,   a      

 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  –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas -  Dispõe sobre a criação  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  –  De  autoria  da 

(1ª PAUTA) Mesa Diretora - Dispõe sobre a concessão de 

diárias a vereadores e servidores da Câmara 

Municipal de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

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

(2ª 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     

(2ª 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     

(2ª 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. 
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PROCESSO Nº 465/18: PROJ. LEI Nº 021/18  –   De  autoria  do Vereador     

(2ª 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     

(2ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Oficializa  o  nome  da 

“Estrada dos Sinos” no Assentamento Sinos, bairro 

Sanga Funda 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 

 

Uso deste espaço pelo Presidente da Associação Grêmio Esportivo 15 de Janeiro, Senhor 

Valdomiro Robaldo dos Santos, para tratar sobre: esporte, educação, segurança, 

melhorias para a cidade e o trabalho desenvolvido pela entidade. 

 

 


