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  BOLETIM Nº 025/18 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/JULHO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1006/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  013/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Autoriza os 

estabelecimentos de Educação da Rede Pública e 

da Rede Privada a capacitarem seus funcionários 

para prestarem primeiros socorros, em caso de 

necessidade, e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos  027, 028, 030 

e 031/2018. 

 

EMENDA: De autoria do Vereador Jocelino Rodrigues, ao 

Projeto de Lei nº 032/18, o qual “Cria  homenagem  

aos servidores da segurança pública (policiais civis 

que prestam serviço no Município de Nova Santa 

Rita) ao final das suas atividades profissionais. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

IEDA MARIA BILHALVA patrolamento e a colocação de sub-base na Rua da 

Igreja, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

 patrolamento e a colocação de sub-base na Rua dos 

Marinheiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura dos quebra-molas na Rua Caju, em frente à 

Escola Tiradentes, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue o 

 patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Adalberto Martins Viegas, bairro Sanga Funda. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

limpeza dos valos na Rua Adalberto Martins 

Viegas, bairro Sanga Funda. 
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RODRIGO AVEIRO  Solicitando  ao Poder Executivo, juntamente com a 

nova empresa de ônibus municipal, a colocação de 

uma linha de ônibus no bairro Sanga Funda, 

próximo das 7 horas da manhã. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de uma parada coberta na Rua Vilson 

Xavier, próximo ao Beco da Servidão, bairro Berto 

Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza, patrolamento e colocação de britas na 

Rua da Prainha, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de britas na Rua da 

Figueira, bairro Califórnia. 

  

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, patrolamento e colocação de britas na 

Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de lâmpadas na Rua José Pires Calino, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de lâmpadas na Rua Itapuí, bairro Caju. 

 

REQUERIMENTOS: No  sentido  de  que  seja  realizada  uma audiência   

ALEXSANDRO ÁVILA pública na Câmara de Vereadores, para tratar sobre 

o transporte coletivo municipal e intermunicipal, 

tendo como participantes: representantes do 

Executivo, Vianova, Sistema de Transporte Cidade 

Nova Santa Rita, Metroplan, Acisa, associações de 

bairros e comunidade em geral.  
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JOCELINO RODRIGUES Com base no art. 114, inciso I, do Regimento 

Interno, requer a retirada do Projeto de Lei nº 

046/18, de sua autoria, o qual “Institui o Concurso 

de Receitas da Alimentação Escolar de Nova Santa 

Rita, e autoriza o Poder Executivo Municipal, 

através da Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura de Nova Santa Rita, a realizar despesas e 

dá outras providências.” 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  o  

RENATO MACHADO conserto da calçada em frente à Escola Infantil Vó 

Luiza, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma faixa de segurança em frente à 

Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma lombada em frente à Escola 

Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma caixa coletora de escoamento 

pluvial na Rua do Açude, entre os nos 175 e 193, 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE SUL efetue a instalação 

de rede de baixa tensão na Rua Adalberto Martins 

Viegas, bairro Sanga Funda. 

 

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

galhos que estão encostados nos fios na Rua Pastor 

Júlio Adão Michel, próximo ao nº 124, bairro 

Califórnia. 

  

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um quebra-molas próximo ao nº 

149 da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Cerejeira, bairro Caju. 
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 No sentido de que a secretaria competente realize a 

ampliação e a construção de uma quadra esportiva 

coberta na Escola José Bonifácio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que o Poder Executivo, juntamente 

com a Empresa de Transporte Coletivo Municipal, 

conceda passe livre aos Agentes Comunitários e 

Agentes de Combate a Endemias. 

 

 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 Emílio Antônio Pereira, 

Loteamento Paineiras, bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento do asfalto na Av. Getúlio Vargas, na 

entrada do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização da entrada do bairro Berto Círio, com 

roçada na lateral da via, manutenção e limpeza dos 

trevos e sinalização com placas indicativas da 

entrada do bairro. 

 

OFÍCIO Nº 045/18: Enviado pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa, no dia 16 de agosto de 2018, das 9h às 11h, 

para realização de encontro dos interlocutores 

ambientais do Consórcio Público de Saneamento 

Básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – 

PROSINOS. 

 

OFÍCIO Nº 046/18: Enviado pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa, no dia 30 de agosto de 2018, das 9h às 11h, 

para realização da 3ª Conferência Municipal do 

Meio Ambiente. 
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OFÍCIO Nº 0161/18: Enviado pela Associação Paranaense de Cultura, 

tratando sobre o Projeto Escut@ção e sobre a 

produção de diagnóstico participativo das políticas 

públicas para o público infanto-juvenil em Nova 

Santa Rita/RS. Dessa forma, quer averiguar a 

pertinência e o interesse na realização do Ato 

Público para lançamento ao público do referido 

diagnóstico aos munícipes, no dia 20 de agosto de 

2018, às 9h. 

 

OFÍCIO: Enviado pelo Vereador Rodrigo de Oliveira 

Aveiro, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa, no dia 25 de julho de 2018, a partir das 18h, 

para apresentação do filme sobre o ex-governador 

Olívio Dutra: “O Galo Missioneiro”. 

 

MEMORANDO Nº 063/18: Enviado pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

informando que está em fase de elaboração a Lei 

de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 

Anual para o exercício de 2019. Informa ainda, 

que está programada uma reunião na Câmara 

Municipal no dia 01 de agosto de 2018, às 9h, para 

tratar sobre o assunto. 

 

CONVITE: Enviado pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, convidando para a Feira do Livro que 

acontecerá do dia 16 a 19 de agosto de 2018, na 

Praça da Bíblia, sendo a abertura oficial no dia 16 

de agosto, às 14h. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 025/18 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/JULHO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a  

ALEXSANDRO ÁVILA colocação de uma parada de ônibus coberta e 

banco na Rua Passo da Taquara, na Travessa 

Aparecida, bairro Caju. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada nova na Rua Bloedow, 

próximo ao nº 1973, bairro Morretes. 

  

No sentido de que a RGE Sul realize o conserto do 

poste localizado em frente ao nº 197 da Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Floresta. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possiblidade de construir uma escola infantil no 

bairro Pedreira. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a Corsan tape um buraco em 

frente ao nº 1121 da Av. Santa Rita, bairro 

Floresta. 

 

 No sentido de que a RGE Sul faça aumento da 

capacidade de energia dos transformadores do 

Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza, colocação de bancos e que seja iniciada 

uma horta comunitária no Loteamento Recanto da 

Quinta, na área institucional da Prefeitura, bairro 

Berto Círio. 
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PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalação de câmeras de vídeo 

monitoramento na Rua dos Pinheiros, no poste 

situado na esquina com a Rua Primavera e em 

frente à Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Empresa de Transportes 

Municipal Expresso Charqueadas reveja os 

horários escolares do seu itinerário, visando 

principalmente a linha que faz a Rua Pastor Adão 

Michel. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Porto da Farinha, bairro 

Caju. 

 

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

pintura das faixas de segurança e colocação de 

placas de trânsito indicando a velocidade nas ruas 

A, F, B, I, 20 de Março e 11 de Abril, bairro Berto 

Círio. 

 

MOÇÃO Nº 007/2018: Em  homenagem  à  Equipe  de  Saúde: Enfermeira  

ALEXSANDRO ÁVILA Median Rodrigues Machado; Técnicos de 

Enfermagem Solange de Oliveira Gonçalves, Ana 

Marisa Viegas Amorim e Jerônimo Garcia dos 

Santos; Drª. Marília de Castro e Condutor Roque 

Junior Finatto, pela marcante atuação no plantão 

do dia 31/05/2018 no atendimento à paciente Taís 

Rocha Farias. Requer que a concessão da referida 

homenagem seja realizada durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 07/08/2018. 

 

 

 

P A U T A 

.  .  . 

 

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 

.  .  . 


