
1 

 

 BOLETIM Nº 016/18 – 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/MAIO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 623/18: PROJ.  LEI   Nº  030/18   –  Dispõe sobre a criação       

(Jocelino Rodrigues) do Fundo de Proteção Animal no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 624/18: PROJ.  LEI   Nº  031/18   –  Dispõe sobre a criação       

(Jocelino Rodrigues) de acesso no site oficial eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Nova Santa Rita para atendimento de 

ocorrências envolvendo animais. 

 

PROCESSO Nº 626/18: PROJ. LEI Nº 023/18  –  Altera dispositivos da Lei      

(Poder Executivo) nº 088/93 – Estatuto dos Servidores Públicos do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 628/18: PROJ.  LEI Nº 024/18  –  Concede revisão geral na      

(Poder Executivo) remuneração dos servidores públicos municipais. 

 

PROCESSO Nº 648/18: PROJ.  LEI   Nº  032/18   –  Cria  homenagem  aos       

(Paulo Ricardo Vargas) servidores da segurança pública (policiais civis que 

prestam serviço no Município de Nova Santa Rita) 

ao final das suas atividades profissionais. 

 

DECRETO:  Enviado pelo Poder Executivo, no 021/18. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

RODRIGO AVEIRO troca da tampa de bueiro em frente ao nº 186 da 

Rua Maria Januária, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada do 

Picadão, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

nivelamento da calçada e limpeza do valo de 

escoamento da Estrada da Pedreira, do nº 1626 até 

a esquina com a Rua Edwin Brietzke. 

 

IEDA MARIA BILHALVA   Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada no barranco em frente ao cemitério do 

bairro Berto Círio. 
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      Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

 roçada na parada de ônibus localizada em frente ao 

nº 1160 da Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

conserto dos canos no Beco do Machado, em 

frente ao nº 142, bairro Califórnia. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza e retirada de galhos na Rua Jardim, nº 73, 

bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto das goteiras no telhado da Escola Vó 

Edith, Estrada do Itapuí, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento em toda a extensão da Rua Maria 

Rita, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza e retirada de entulhos na Estrada 

Adalberto Viegas, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção e reparos das luminárias da praça 

localizada no Loteamento Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de areia de praia em toda a extensão da 

pista de rodeio do Parque Municipal Olmiro 

Brandão. 

 

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

RODRIGO AVEIRO da rede de energia elétrica na ruas Esperança e das 

Torres, bairro Berto Círio. 

 

  No  sentido  de   que  a RGE Sul efetue a  extensão     

 da rede de energia elétrica na Rua Rodolfo Boyen, 

bairro Pedreira. 
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ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que o Poder Executivo estude a 

viabilidade da liberação do Salão Olmiro Brandão 

localizado na Escola Fazenda, para eventos com 

agendamento antecipado, conforme era 

anteriormente e sob supervisão da secretaria 

competente. 

 

  No sentido de que o Poder Executivo estude a 

viabilidade para que seja concedido aumento real 

de mais 1% no reajuste salarial de 1,89% aos 

servidores públicos. 

 

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

contratação de um caminhão hidrojato para 

limpeza e manutenção das bocas de lobo e redes de 

esgoto pluvial no Município. 

 

ILDO MACIEL No  sentido  de   que  a RGE Sul efetue a  remoção 

do poste na Rua Dr. Lourenço Záccaro, em frente 

ao nº 783, Centro. 

 

  No sentido de que a RGE Sul efetue a  substituição 

do poste na Rua Dr. Lourenço Záccaro, em frente 

ao nº 815, Centro. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No  sentido  de   que  a RGE Sul efetue a  

instalação de um poste com três braços e 

luminárias no trevo da Califórnia, no cruzamento 

entre a Av. Santa Rita, Rua Timbaúva e Av. 

Getúlio Vargas, bairro Califórnia. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma cobertura de proteção de uma 

sala para outra na Escola Vó Edith, Estrada Itapuí, 

bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de câmeras de vídeo monitoramento 

na rotatória de acesso ao bairro e no trevo de 

acesso à Rua Primavera, bairro Califórnia. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada com cobertura na Rua 

Timbaúva, próximo ao trevo, bairro Califórnia. 

 

MOÇÃO Nº 003/18: Em  homenagem  aos  Conselheiros  Tutelares   do 

ALEXSANDRO ÁVILA Município de Nova Santa Rita, Rafael Vargas, 

Willian Félix, Deuzita Rosa, Eduardo Ribeiro e 

Veronice Carvalho.  

 

SOLICITAÇÃO: Encaminhada pelo Vereador Jocelino Rodrigues, 

com base no art. 114, inciso I, do Regimento 

Interno, requerendo a retirada do Projeto de Lei nº 

025/18, de sua autoria, o qual “Institui o ‘Banco de 

Ideias Legislativas’ no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências.” 

 

OFÍCIO Nº 015/2018: Enviado pelo FUNPREV, solicitando cedência do 

Plenário desta Casa, no dia 06 de junho de 2018, 

no turno da manhã, para apresentação do cálculo 

atuarial referente ao Fundo de Previdência dos 

Servidores do Município, e convidando os 

senhores vereadores para participarem do 

encontro. 

 

OFÍCIO Nº 4578/2018: Enviado pelo TCE/RS, informando que a Segunda 

Câmara Especial da Corte, em Sessão do dia 02 de 

abril de 2018, examinando o Processo de Contas 

de Gestão nº 2006-0200/16-7, do exercício de 

2016 do Legislativo Municipal, decidiu, entre 

outras deliberações, pela recomendação à Origem. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 016/18 – 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/MAIO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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. 

 

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. 
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  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, pista de 

caminhada 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. 

 

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.  
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 583/18: PROJ. LEI  Nº 029/18   –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Denomina  a  Quadra 

Poliesportiva da EMEF Victor Aggens como 

“Rafaela Larissa Gonçalves Silva”. 

 

PROCESSO Nº 589/18: PROJ.  LEI  Nº  020/18  –   De   autoria   do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Revoga a Lei nº 1222/14 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. 

 

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

(2ª 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     

(2ª 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. 

 

PROCESSO Nº 575/18: PROJ.  LEI  Nº 027/18  –  De  autoria do Vereador     

(2ª 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     

(2ª 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. 

 

 

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 Senhor Anderson Conti, Diretor da Comunidade Terapêutica 

Recomeçar. 

 


