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  BOLETIM Nº 020/18 – 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/JUNHO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 815/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  007/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “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 816/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  008/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “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.” 

 

PROCESSO Nº 833/18: PROJ. LEI  Nº 043/18   –   Estabelece normas para       

(Ieda Maria Bilhalva) posse responsável de animais domésticos e/ou 

domesticados, no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita/RS e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

MILTON REMELINK roçada em ambos os lados da Rua Porto da 

Farinha, bairro Caju.  

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

alargamento da área do passeio (calçada) da Av. 

Getúlio Vargas, no trecho entre os nos 3532 e 3548, 

próximo ao primeiro acesso ao Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua do Ipê 

(trecho sem asfalto), bairro Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

operação de limpeza, manutenção das caixas de 

boca de lobo e pintura do cordão, na Estrada do 

Caju, trecho entre a Cerejeira até a Estrada Porto 

da Farinha, bairro Caju. 
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IEDA MARIA BILHALVA   Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

reparos no asfalto em frente à Escola Hélio Fraga, 

Av. Santa Rita, nº 1901, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de sub-base na rua que liga a Av. 

Getúlio Vargas à Rua 11 de Abril, denominado 

“Beco do Jorge”. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua das Flores, bairro 

Berto Círio. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da sinalização de trânsito em frente à 

Escola Municipal Hélio Fraga, Centro. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria  competente  realize 

RODRIGO AVEIRO o próximo Campeonato de Futebol Sete no campo 

do Darci, localizado na Av. Santa Rita, nº 3802, 

bairro Califórnia. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir um posto de saúde na 

Viviane, Porto da Figueira. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão no Beco 01 (Beco do Sidi), 

localizado na Rua Pastor Júlio Adão Michel, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de conclusão da obra de 

asfaltamento da Rua 11 de Abril, bairro Berto 

Círio.  

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de estabelecer um convênio com o 

CONSEPRO, objetivando auxílio e recursos para 

um bom desempenho dos trabalhos do mesmo, 

trazendo melhorias na prestação de serviços junto 

a área de segurança na circunscrição do Município. 
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OFÍCIO Nº 023/18: Enviado pelo FUNPREV, em atendimento ao 

disposto na Lei nº 1405, art. 2º, comunica que as 

servidoras Eliani Magali Gheller Rocha e Maria 

Rita Schmitt, fizeram jus a aposentadoria por 

tempo de contribuição em maio e junho de 2018. 

 

OFÍCIO Nº 037/18: Enviado pelo IMAS, informando que o horário de 

atendimento no período de 21 junho a 22 de 

setembro de 2018, será das 8h às 17h30min. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 020/18 – 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/JUNHO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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 431/18: PROJ.LEI Nº 013/18 – Obriga os estabelecimentos      

(Leonardo Vieira) 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 449/18: PROJ.  LEI   Nº  014/18   –    Institui   a   “Semana       

(Ieda Maria Bilhalva) 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  –  Institui  no  calendário       

(Jocelino Rodrigues) 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  –  Autoriza  o  Executivo       

(Jocelino Rodrigues) 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   –   Institui    no    âmbito      

(Jocelino Rodrigues) municipal a honraria “ Policial Destaque do Ano” 

e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 482/18: PROJ.   LEI   Nº  022/18  –  Oficializa  o  nome  da        

(Ildo Maciel da Luz) “Estrada dos Sinos” no Assentamento Sinos, bairro 

Sanga Funda e dá outras providências. 
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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. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

RODRIGO AVEIRO a colocação de 60 metros de canos para rede 

fluvial na Rua 11 de Abril, a partir do nº 1382, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

 a pavimentação da Rua Esperança, bairro 

Califórnia. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize a retirada de orelhão que está caído na Rua 

Primavera, esquina com a Rua Formosa, em frente 

ao nº 710, bairro Califórnia. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

 instalação de placas indicativas dos nomes das ruas 

Ametista do Sul, Ágata, Esmeralda e Pérola, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

 instalação de água potável para a comunidade da 

Paróquia São Francisco, Assentamento Capela, 

bairro Sanga Funda. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Metroplan proponha a 

Vianova que reduza a tarifa intermunicipal, devido 

aos últimos acontecimentos de âmbito nacional 

que foi a greve geral dos caminhoneiros, 

culminando em um acordo de redução do óleo 

diesel na bomba na ordem de R$ 0,46 centavos, 

desconto esse que também poderia ser transferido 

para as passagens de ônibus. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo proponha 

para a empresa que faz o transporte público 

municipal a redução da tarifa municipal, devido 

aos últimos acontecimentos de âmbito nacional 

que foi a greve geral dos caminhoneiros, 

culminando em um acordo de redução do óleo 

diesel na bomba na ordem de R$ 0,46 centavos, 

desconto esse que também poderia ser transferido 

para as passagens de ônibus. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de placas de sinalização, pintura das 

faixas de segurança e colocação de redutores de 

velocidade na Rua do Ipê, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

transformador com maior potência, próximo ao nº 

40 da Estrada do Itapuí, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do 

Condomínio Santa Rita (Granja Nenê), Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de pintar e revitalizar o prédio da 

antiga Prefeitura, localizado na Rua Lourenço 

Záccaro, nº 1449, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que o Poder Executivo verifique 

junto a Corsan a possibilidade de colocar canos de 

esgoto na Rua “L”, bairro Berto Círio.  
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MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir um posto de saúde no 

bairro Caju, nas proximidades do Porto da Farinha. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de esgoto na Rua “G” do 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 767/18: PROJ. LEI  Nº  026/18  –  De    autoria   do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Município de Nova Santa 

Rita a associar-se à Associação Brasileira de 

Municípios – ABM, e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 779/18: PROJ. LEI   Nº  041/18   De  autoria  do  Vereador     

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Oficializa  o  nome  da 

Travessa do Beco do Nilo como Rua Vergulino 

Faleiro e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 786/18: PROJ. LEI Nº 042/18  –  De  autoria  do  Vereador     

(1ª PAUTA) Alexsandro Ávila - Institui o Programa Jovem 

Aprendiz Municipal no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 733/18: PROJ. LEI  Nº  037/18  –  De  autoria do Vereador     

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a prevenção e a 

punição de atos de pichação, vandalismo e 

depredação do patrimônio público e privado no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 734/18: PROJ. LEI Nº 036/18   –   De  autoria do Vereador     

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Proíbe  a  afixação de placas, 

estandartes, plaquetas, bandeiras, banners, 

cartazes, panfletos e afins, junto aos postes, pontos 

de ônibus, postes de iluminação pública e árvores 

existentes no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 
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PROCESSO Nº 740/18: PROJ. LEI  Nº 017/18  –  De  autoria  do Vereador     

(2ª PAUTA) Alexsandro Ávila - Altera a Lei nº 1.175/2014, 

especificamente no percentual de Risco de Vida 

recebido pelos Conselheiros Tutelares. 

 

PROCESSO Nº 743/18: PROJ. LEI Nº 038/18   –   De  autoria do Vereador     

(2ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Dispõe sobre o 

reconhecimento da profissão de condutores de 

veículos de emergência no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita, atividade referida no art. 145-A 

do Código Brasileiro de Trânsito. 

 

PROCESSO Nº 746/18: PROJ.  LEI  Nº 039/18  –  De  autoria do Vereador     

(2ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Altera o parágrafo 1º, do 

art. 132, da Lei Municipal nº 209/95, que dispõe 

sobre o Código de Posturas do Município. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 

 

 


