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 BOLETIM Nº 015/18 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/MAIO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 577/18: PROJ. LEI Nº 025/18 – Institui o “Banco de Ideias       

(Jocelino Rodrigues) Legislativas” no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 583/18: PROJ.  LEI   Nº  029/18   –    Denomina  a  Quadra       

(Jair Antônio de Oliveira) Poliesportiva da EMEF Victor Aggens como 

“Rafaela Larissa Gonçalves Silva”. 

 

PROCESSO Nº 589/18: PROJ. LEI Nº 020/18  –   Revoga a Lei nº 1222/14      

(Poder Executivo) e aprova novo Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Nova Santa Rita, nos 

termos da Lei nº 11.445/07, de 05 de janeiro de 

2007. 

 

DECRETOS:  Enviados pelo Poder Executivo, nos 017, 019 e 

020/18. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

PAULO RICARDO DE VARGAS limpeza de todas as bocas de lobo na Rua 

Primavera, bairro Califórnia, principalmente a que 

está situada em frente à Agropecuária Santa Ana. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Padre 

Eugênio Mees, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 11 de 

Abril (trecho não pavimentado), bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA   Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 troca de lâmpadas na Rua Maria Januária, bairro 

Berto Círio. 

 

      Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 instalação do teto da parada de ônibus que fica em 

frente ao nº 663 da Av. Santa Rita, Centro. 
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Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 troca de lâmpadas na Rua Santos Dumont, esquina 

com a Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, manutenção e limpeza das ruas Rodolfo 

Boyen (patrolamento e colocação de britas no final 

desta rua), Dona Guilhermina e Esmeralda, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

recolocação da parada de ônibus com cobertura na 

Rua dos Pinheiros, próximo ao acesso das ruas do 

Açude e Vertente, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza e desobstrução das bocas de lobo 

localizadas em frente ao nº 416 da Rua da 

Pedreira, bairro Pedreira. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

o conserto dos ventiladores da Escola Municipal 

Rui Barbosa, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que resolva 

os problemas de goteiras na Escola Municipal Rui 

Barbosa, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

revitalização da sinalização de trânsito em frente à 

Escola Municipal Alfredo Amorim, bairro Sanga 

Funda. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada em ambos os lados da Rua Passo da 

Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada em ambos os lados da Rua São Paulo, 

Centro. 
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REQUERIMENTOS: No sentido de  convocar a  Secretária de Educação,  

ALEXSANDRO ÁVILA Senhora Elaine da Rosa, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre os diversos problemas com 

as escolas municipais, como: reposição do toldo e 

elevado das rampas da Escola de Educação Infantil 

Vó Edith, cercamento lateral e fundos e buracos no 

pátio da Escola Municipal Campos Salles. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que seja realizada uma homenagem 

em comemoração ao Dia Mundial do Meio 

Ambiente, durante o Grande Expediente da Sessão 

Ordinária de 05 de junho de 2018. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que  o   Poder  Executivo  envie  a    

PAULO RICARDO DE VARGAS esta Casa Legislativa projeto de lei isentando de 

juros e multa contribuintes que estão em atraso 

com dívidas de IPTU há 03 anos ou mais. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua dos Pinheiros, no trecho 

entre a Rua Primavera até a Av. do Passito, bairro 

Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

recolocação do toldo da Escola de Educação 

Infantil Vó Edith. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um elevado de uma rampa a outra 

do pavilhão da Escola de Educação Infantil Vó 

Edith. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma academia ao ar livre e 

playground no Clube Esperança, na Rua Deoclécio 

Rodrigues, bairro Berto Círio. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões na Av. Getúlio Vargas, 

próximo ao nº 2370, bairro Berto Círio. 
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RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e a colocação de britas nos pontos 

necessários da Estrada Volta Grande, Vasconcelos 

Jardim, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revisão da iluminação na Estrada dos Bloedow, 

bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de câmeras de vídeo monitoramento 

na esquina da Estrada da Pedreira com a Rua 

Rodolfo Boyen, nas proximidades da UBS 

Pedreira, bairro Pedreira e no trevo de acesso ao 

bairro Caju, na Parada 20. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize 

análise do projeto de lei anexado à presente 

Indicação, que visa garantir auxílio ao esporte para 

atletas no Município. 

 

JOCELINO RODRIGUES No  sentido  de  que  a secretaria competente 

providencie a instalação de placas de identificação 

em todas as escolas do Município. 

  

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Nove de Dezembro, Centro.  

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pela Comunidade Terapêutica Recomeçar,  

solicitando uso da Tribuna Popular pelo 

representante da entidade,  Sr. Anderson Conti, 

tendo como pauta: abertura da unidade nº 2 da 

instituição no Município; contratação pelo 

Ministério da Justiça de 30 vagas; elogio a alguns 

servidores públicos e apresentação do projeto 

“Recuperação e Malhação”. 
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OFÍCIO Nº 005/2018: Enviado pela Associação dos Moradores da 

Microrregião da Itapuí,  solicitando uso da Tribuna 

Popular pelo presidente da entidade,  Sr. Volmir 

Reginaldo de Mattos, tendo como pauta: 

apresentação da associação; desafios da entidade 

diante da conjuntura política e realidade social; 

relação da comunidade com os Poderes Executivo 

e Legislativo; propostas da comunidade. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

          Destinado para homenagens à EMATER. 
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BOLETIM Nº 015/18 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/MAIO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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 às disposições da Lei Municipal nº 

734/2005, art. 2º, alínea “g”. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Justificativa de ausência durante a Sessão 

Ordinária do dia 02 de maio de 2018. 

 

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

ILDO MACIEL DA LUZ  rede de baixa tensão na Rua Alcides Amorim, com 

início no Velopark até o Assentamento Sinos, 

bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

retirada da parada velha e efetue o corte da árvore 

e limpeza em frente à Escola Nova Sociedade, 

bairro Sanga Funda.  

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido  de   que  o   Mercado   Super   Popular   

 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. 

 

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. 
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 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. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 556/18: PROJ.  LEI  Nº  021/18  –   De   autoria   do  Poder      

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

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 574/18: PROJ.  LEI  Nº 026/18  –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas -  Cria homenagem aos 

servidores da segurança pública (brigadianos que 

prestam serviço no Município de Nova Santa Rita), 

ao final das suas atividades profissionais. 
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PROCESSO Nº 575/18: PROJ.  LEI  Nº 027/18  –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas -  Disciplina a colocação de 

placas explicativas em obras públicas no 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 576/18: PROJ.  LEI  Nº 028/18  –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas -  Estabelece a 

obrigatoriedade de colocação de placas em obra 

pública municipal paralisada contendo a exposição 

dos motivos da interrupção da obra. 

 

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

(2ª 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     

(2ª 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 

(2ª PAUTA) Mesa Diretora - Dispõe sobre a concessão de 

diárias a vereadores e servidores da Câmara 

Municipal de Nova Santa Rita 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 

 

.  .  . 

 


