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  BOLETIM Nº 026/18 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 31/JULHO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

MILTON REMELINK roçada, patrolamento e colocação de britas na Rua 

Ametista, bairro Caju. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

 corte de uma árvore localizada no cemitério do 

Caju, na divisa próximo às casas dos moradores. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza, roçada, patrolamento e colocação de 

britas na Estrada dos Pires, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento, a colocação de britas e a retirada 

de entulhos no final da Rua Dona Margarida, 

bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento, a colocação de britas e a roçada na 

Estrada do Luizinho, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de redutores de velocidade (tachões) na 

Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 839. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

construção de uma caixa de escoamento pluvial na 

Av. Getúlio Vargas, nº 1404, bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto do asfalto na Rua Vilson Xavier, próximo 

ao nº 32, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza dos entulhos na Rua Ametista, em frente 

ao nº 208, bairro Caju. 
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JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento da Rua 11 de Abril, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no Beco da 

Isabel, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no Beco da 

20, bairro Caju. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  Defesa Civil que efetue a poda de 

uma árvore situada na Rua José Prates Sarmento, 

nº 81, Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue o 

 patrolamento e a colocação de britas na Estrada do 

Marcolino, bairro Sanga Funda. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue o  

RENATO MACHADO recolhimento de galhos existentes na Rua do 

Açude, em frente ao nº 440, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

deslocamento, por motivos de segurança, da 

parada de ônibus localizada dentro do perímetro de 

circulação da rotatória que dá acesso ao bairro 

Califórnia. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de monitoramento 

próximo ao nº 3890 da Estrada da Pedreira, bairro 

Floresta. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa asfáltica na Rua Emancipação, 

Rua Jardim e Rua Ferreira Machado, bairro 

Floresta. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento da Av. Santa Rita, bairro Floresta. 
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IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Estrada 

Boqueirão do Caju, esquina com a Rua Ametista, 

do lado direito, sentido Loteamento Maria José, 

bairro Caju. 

  

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um quebra-molas próximo à 

Clínica Guadalupe, na Estrada Sanga Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para construção de uma capela mortuária no 

cemitério do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a construção de uma escola infantil no 

bairro Morretes. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a RGE SUL efetue a poda de 

uma árvore situada na Rua José Prates Sarmento, 

nº 81, Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir uma pista de skate no 

terreno situado na Rua Dr. Lourenço Záccaro, ao 

lado do prédio nº 1310, Centro. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

contratação de um médico pediatra para 

atendimento no Posto 24 horas do Centro. 

 

MOÇÃO Nº 008/2018: Em  homenagem  à  Matheus  dos   Santos   Vargas 

ALEXSANDRO ÁVILA  (Vargas MC), campeão “Rima Show de Bola”; 

Destaque Cristian Souza de Oliveira (Lorient MC); 

e dos apresentadores da RBS TV Marcos 

Alexandre da Cruz e Fábio Luis Alves Pedroso do 

“Rima Show de Bola”. Requer que a concessão da 

referida homenagem seja realizada durante o 

Grande Expediente da Sessão Ordinária do dia 

28/08/2018. 
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OFÍCIO Nº 05/2018: Enviado pelo Partido dos Trabalhadores, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa, no dia 

08 de agosto de 2018, a partir das 17h30min, para 

realização de uma reunião. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 026/18 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 31/JULHO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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 743/18: PROJ.   LEI   Nº   038/18   –    Dispõe     sobre     o       

(Paulo Ricardo Vargas) 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  –  Altera o parágrafo 1º, do       

(Paulo Ricardo Vargas) art. 132, da Lei Municipal nº 209/95, que dispõe 

sobre o Código de Posturas do Município. 

 

PROCESSO Nº 669/18: PROJ.  LEI   Nº  034/18   –  Institui a  exigência de       

(Jocelino Rodrigues) Ficha Limpa para nomeação nos cargos 

comissionados existentes nos órgãos do Poderes 

Executivo e Legislativo Municipal e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 786/18: PROJ. LEI Nº 042/18 – Institui o Programa Jovem        

(Alexsandro Ávila) Aprendiz Municipal no Município de Nova Santa 

Rita 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. 

 

REQUERIMENTO: 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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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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

ampliação e a construção de uma quadra esportiva 

coberta na Escola José Bonifácio. 
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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. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 


