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  BOLETIM Nº 022/18 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/JULHO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 895/18: PROJ.  LEI  Nº 045/18  –  Institui  a  Campanha de       

(Paulo Ricardo Vargas) Conscientização e Incentivo à Doação de Sangue 

denominada “Junho Vermelho”, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 022, 024 e 

025/2018. 

 

EMENDAS: De autoria do Vereador Leonardo Vieira, ao 

Projeto de Lei nº 013/18, o qual “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.” 

 

 De autoria do Vereador Jocelino Rodrigues, ao 

Projeto de Lei nº 026/18, o qual “Cria homenagem  

aos servidores da segurança pública (brigadianos 

que prestam serviço no Município de Nova Santa 

Rita), ao final das suas atividades profissionais.” 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

JOCELINO RODRIGUES limpeza do barro e da boca de lobo em frente à 

Escola Vó Enedina na Rua Deoclécio Rodrigues, 

bairro Berto Círio.  

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de britas no Beco 2 da Rua L, bairro 

Berto Círio.  

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento na Rua Modesto Nunes, bairro 

Morretes. 
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IEDA MARIA BILHALVA   Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

operação “tapa buracos” na Rua São Paulo, 

Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento na Estrada do Picadão, bairro Caju. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA   Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza, roçada e pintura de meio fio no 

Loteamento Lago da Califórnia, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

conserto de um buraco no asfalto na Rua Cristal, 

em frente ao nº 124, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

canalização e a construção de caixa de escoamento 

pluvial na Rua dos Pinheiros, em frente ao  nº 183, 

bairro Pedreira. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Maria Rita e na Rua Porto da Farinha, bairro Caju.  

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

 patrolamento, colocação de britas e roçada em toda 

a extensão da Estrada Boqueirão do Caju, bairro 

Caju, no trecho que inicia na confluência da 

Estrada do Caju com a Boqueirão, ligando a 

Estrada do Porto da Farinha. 

 

  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza da vala situada na Estrada Itapuí, trecho 

entre o nº 154, sentido Centro/bairro, até o nº 194, 

bairro Itapuí. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada em toda a extensão da Estrada Porto da 

Figueira e Estrada Carlos Fraga, bairro Sanga 

Funda.  
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INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  o  Poder  Executivo  estude  a  

ALEXSANDRO ÁVILA viabilidade de conceder aumento real de mais 50% 

de risco de vida aos Conselheiros Tutelares. 

 

 No sentido de que a secretaria competente faça 

estudo junto a empresa de ônibus municipal para 

efetivar a transferência das placas dos ônibus de 

Charqueadas para Nova Santa Rita. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na BR-386 

(Tabaí), em frente ao nº 9793, bairro Porto da 

Farinha. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza e desobstrução da calçada na Av. Santa 

Rita, em frente ao nº 1237, lado D, bairro Floresta. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de terminar o asfalto da Rua do 

Caju, entre a Boqueirão e a Parada 20. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recolhimento de entulho no final da Rua Dona 

Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recolhimento de entulho no final da Rua Pérola, 

Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de trezentos metros de rede de baixa tensão na Rua 

do Prado, a partir do nº 1534, Assentamento Santa 

Rita de Cássia, Centro. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente, 

juntamente com o Conselho Municipal do Meio 

Ambiente e Saneamento Básico, analise a 

possibilidade de reavaliar os prazos das licenças 

ambientais de operação para as empresas e 

arrozeiros. 
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PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue a 

recolocação dos redutores de velocidade (tachões) 

que se deslocaram no final do asfalto na Rua da 

Prainha, bairro Morretes, em frente à loja da Dona 

Izabel. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza das redes de esgoto pluvial, assim como 

todas as bocas de lobo situadas na Rua Primavera, 

bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de cordões e a pavimentação asfáltica da 

Rua Rodolfo Boyen, Rua Dona Guilhermina e Rua 

Esmeralda, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocação de energia 

fotovoltaica em todas as escolas do Município e 

nos prédios próprios pertencentes à Administração. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

canalização da rede de esgoto pluvial em frente ao 

nº 194 da Estrada do Itapuí, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca dos 

postes de madeira que estão em frente aos nos 1464 

e 1540 da Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio, 

sentido bairro/Centro. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de rede elétrica na Rua Cerejeiras, ao 

lado do nº 646, bairro Caju.  

 

OFÍCIO Nº 105/18: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente à empresa que transita 

pela Estrada Amilton da Silva Amorim carregada 

de aterro. 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 022/18 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/JULHO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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 574/18: PROJ.  LEI   Nº  026/18  –   Cria  homenagem  aos 

(Paulo Ricardo Vargas) servidores da segurança pública (brigadianos que 

prestam serviço no Município de Nova Santa Rita), 

ao final das suas atividades profissionais. 

 

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. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de  que  seja  agendada junto a Corsan  

ILDO MACIEL DA LUZ uma reunião com os Vereadores e comunidade do 

bairro Morretes, para esclarecimento dos motivos 

da água estar chegando às residências com aspecto 

muito escuro parecendo haver barro na água. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria  competente  analise 

LEONARDO VIEIRA a viabilidade da instalação de feiras orgânicas nos 

bairros mais populosos do Município, como Berto 

Círio, Califórnia, Morretes, Centro e Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente faça a 

manutenção e revisão geral de todas as câmeras de 

vídeo monitoramento do Município, devido a 

constantes fatos decorrentes de assaltos e roubos 

no bairro Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada dupla no terminal de 

ônibus do bairro Berto Círio, próximo ao trevo. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada dupla na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 3552, bairro Berto Círio. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica da Rua Padre Eugênio 

Mees, Rua L e Rua Livino Antônio Vieira, bairro 

Berto Círio. 

 

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

instalação de redutores de velocidade e placas 

indicativas “Devagar Escola” nas proximidades da 

Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas nos pontos de táxis 

do Município, demarcando o início e o final do 

espaço reservado aos táxis. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca de lâmpada na Rua “F”, em frente ao nº 170, 

bairro Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tubulação de esgoto no Passo da 

Taquara, bairro Caju. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 834/18: PROJ.  LEI  Nº 040/18 – De  autoria  do  Vereador     

(1ª PAUTA) Mateus Marcon - Oficializa o nome da Rua “B” do 

Loteamento Paineiras como Rua Victório 

Boschetti e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 838/18: PROJ.  LEI  Nº  044/18 – De autoria da  Vereadora     

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

de receitas e tributos através de cartão de débito e 

crédito no âmbito do Município de Nova Santa 

Rita/RS e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 866/18: PROJ. LEI Nº 035/18  –  De  autoria  do  Vereador     

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui  a Campanha do “Tênis 

Solidário” no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 
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PROCESSO Nº 833/18: PROJ. LEI Nº 043/18 –  De  autoria  da  Vereadora     

(2ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Estabelece normas para 

posse responsável de animais domésticos e/ou 

domesticados, no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita/RS 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 

.  .  . 

 

 


