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  BOLETIM Nº 023/18 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/JULHO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

IEDA MARIA BILHALVA poda de uma árvore na Rua Álvaro Ignácio 

Fernandes, em frente ao nº 180, bairro Sanga 

Funda. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

retirada de entulho depositado na Rua Deoclécio 

Rodrigues, do nº 160 ao nº 780, bairro Centro. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA   Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na Rua 11 de 

Abril, próximo à Rua do Ipê, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de britas no Beco da Rita (Beco 1) da 

Rua 11 de Abril, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Rua Cerejeiras, bairro Caju.  

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

instalação de um redutor de velocidade na Rua 11 

de Abril, próximo à Empresa Valim. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza, roçada, patrolamento e colocação de 

britas na Av. Deoclécio Rodrigues, principalmente 

no trecho de acesso à Malvinas, bairro Berto Círio. 

 

  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura do quebra-molas localizado no início do 

asfalto na Rua do Ipê, próximo ao Loteamento 

Cambará, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de pedras na Rua 

Pastor Adão Michel, bairro Califórnia.  
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RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de britas nas ruas 

Esperança, das Torres e da Igreja, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Padre Eugênio Mees, bairro Berto 

Círio. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de caixa de escoamento pluvial e a 

canalização da Rua Esmeralda próximo ao nº 37, 

bairro Pedreira.  

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de placas autorizando “carga e 

descarga” na Av. Santa Rita, em frente ao 

Restaurante Cantina da Amizade. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

extensão da cobertura da Creche Vó Edith, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, patrolamento e colocação de britas 

próximo ao nº 120 da Rua Emancipação, bairro 

Floresta. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  o  Poder  Executivo  estude  a  

ALEXSANDRO ÁVILA 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 a secretaria competente efetue a 

colocação de uma galeria de escoamento pluvial na 

sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 
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IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a RGE Sul efetue a troca do 

poste localizado na Rua Dr. Lourenço Záccaro, 

esquina com a Rua Marinho Peixoto, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um quebra-molas em frente ao nº 

391 da Rua Dr. Lourenço Záccaro, bairro Centro. 

 

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

colocação em todas as paradas municipais os 

itinerários e horários do transporte coletivo 

municipal. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões e placas de limite de 

velocidade no entroncamento de acesso ao 

Assentamento Capela (Coopan) com a Estrada 

Alcides Amorim, como forma de reduzir a 

velocidade dos veículos que nela trafegam. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de convidar a instalar-se no 

Município uma clínica médica com diversas 

especialidades a preços populares. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de asfaltar a Rua “N”, bairro Berto 

Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

notifique a construtora responsável para o término 

da pavimentação da Rua Veneza, bairro Berto 

Círio. 

 

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

aquisição de equipamentos de Proteção Individual 

para os funcionários da Secretaria de Obras. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

notifique os proprietários dos terrenos que não  

possuem edificação para que realizem a limpeza 

dos mesmos, na Rua Carlos Boll, Loteamento 

Paineiras, bairro Califórnia. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possiblidade de fazer a reativação do Conselho 

Municipal de Desportos. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de fazer uma pista de skate e praça 

da juventude no bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do Beco do 

Barroso, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas em toda a extensão da Rua 

Liberdade, bairro Morretes. 

 

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

conserto e/ou pavimentação das calçadas (passeio 

público) em toda a extensão da Av. Santa Rita, 

principalmente no trecho compreendido entre o 

Centro da Cidade e o trevo da Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de abrigos e banheiros nos pontos de 

táxi do Município. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um posto de saúde no bairro Maria 

José. 

 

MOÇÃO Nº 006/2018: Manifestando Repúdio ao PL 4576/16, que “Altera 

ILDO MACIEL DA LUZ a Lei nº 10.831, de 23 de dezembro 2003, para 

dispor sobre a comercialização direta aos 

consumidores de produtos orgânicos.”  

 

OFÍCIO Nº 013/18: Enviado pela Emater, solicitando transferência do 

empréstimo do Plenário desta Casa, do dia 26 de 

julho de 2018 para o dia 12 de julho próximo, das 

18 às 22 horas, para realização de uma palestra 

sobre “controle biológico” aos agricultores do 

Município. 
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OFÍCIO Nº 090/18: Enviado pela Justiça Eleitoral da 66ª Zona 

Eleitoral, solicitando cedência de espaço na sede 

do Poder Legislativo Municipal, nos dias 06 e 07 

de outubro de 2018, a fim de atender estrutura da 

Junta Eleitoral no pleito de outubro próximo em 

relação às seções de votação que funcionarão em 

Nova Santa Rita. 

 

OFÍCIO Nº 092/18: Enviado pela Justiça Eleitoral da 66ª Zona 

Eleitoral, solicitando que fique à disposição dos 

servidores desta, um automóvel com motorista nos 

dias 05, 06 e 07 de outubro de 2018, a fim de 

atender as necessidades inerentes ao pleito de 

outubro próximo em relação às seções de votação 

que funcionarão em Nova Santa Rita. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 023/18 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/JULHO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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 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. 

 

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.” 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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.  

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 895/18: PROJ. LEI Nº 045/18  –  De  autoria  do  Vereador     

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Institui  a  Campanha de 

Conscientização e Incentivo à Doação de Sangue 

denominada “Junho Vermelho”, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

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

(2ª 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     

(2ª 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. 
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PROCESSO Nº 866/18: PROJ. LEI Nº 035/18  –  De  autoria  do  Vereador     

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui  a Campanha do “Tênis 

Solidário” no Município 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 

.  .  . 


