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  BOLETIM Nº 027/18 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/AGOSTO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

RODRIGO AVEIRO patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

 patrolamento e a colocação de fresa asfáltica no 

Beco da Rua “F”, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, o patrolamento e a colocação de britas na 

Rua Cristal, bairro Pedreira. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue o 

 patrolamento e a colocação de britas no beco em 

frente à Rótula 20, bairro Caju. 

 

      Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue o 

 fechamento de dois buracos com acúmulo de água 

na Rua Maria Rita, 380, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza e retirada de entulhos e o patrolamento na 

Rua Canjarana, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento, nivelamento e colocação de britas 

na Rua do Açude, bairro Califórnia. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto do asfalto em frente ao nº 1441 ao nº 

1075 da Rua da Pedreira, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

a recuperação do cercamento da pracinha na Praça 

da Bíblia, bairro Centro. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de saibro na Rua 

“N”, Loteamento Popular, bairro Berto Círio.  
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MILTON REMELINK  Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

operação “tapa buracos” em frente ao cemitério do 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

revisão das lâmpadas de iluminação pública na Av. 

Santa Rita, bairro Floresta. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

o patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Hortênsia, bairro Floresta. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

poda de árvores na Rua José Pires Calino, em 

frente ao nº 214, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento da Rua Jardim, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza e a roçada do valo localizado na entrada 

da Rua “L”, esquina com a 20 de Março, bairro 

Berto Círio. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue o  

RODRIGO AVEIRO conserto da academia ao ar livre e faça a instalação 

de playground na praça do Loteamento Céu Azul, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente faça 

uma rede pluvial na Rua “A” do Loteamento 

Recanto do Sol, e providencie a colocação de uma 

pétala de iluminação na praça deste Loteamento, 

bairro Pedreira. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Vianova retire a segunda 

roleta fixada na parte traseira de todos os ônibus da 

empresa. 
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 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de capacitar os funcionários de 

ensino da rede pública do Município, para 

prestarem primeiros socorros em caso de 

necessidade. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um guard rail na Estrada Sanga 

Funda, na curva da figueira do João Batista, nº 

2365 (ao lado), bairro Sanga Funda. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas com os nomes das 

ruas do bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas com os nomes das 

ruas do bairro Morretes. 

 

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

instalação de placas de advertência de “proibido 

jogar lixo” na Rua Deoclécio Rodrigues, em frente 

ao nº 160 e nº 780, bairro Centro.   

  

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de vídeo monitoramento 

na Rua Porto da Farinha, próximo à Ferragem 

Cajuense, nº 01, bairro Caju. 

 

OFÍCIO Nº 019/2018: Enviado pela Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento, solicitando 

cedência do Plenário desta Casa, no dia 23 de 

agosto de 2018, das 8h às 17h, para realização do 

“I Encontro de Estagiários de Nova Santa Rita”. 

 

OFÍCIO Nº 026/2018: Enviado pelo FUNPREV, informando que foram 

enviados a esta Casa os Ofícios nos 008 e 023/18, 

nos quais constam os servidores aposentados a 

partir deste ano, por tempo de contribuição, até o 

presente momento. 
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OFÍCIO Nº 111/2018: Enviado pela Comissão de Assuntos Municipais da 

Assembleia Legislativa do Estado, convidando 

para Audiência Pública para debater o Sistema de 

Governança e Gestão Estratégica de Água e 

Esgoto, elaborado pelo Conselho Federal de 

Administração (CFA), que ocorrerá no dia 14 de 

agosto de 2018, às 9h30min, na Assembleia 

Legislativa (Plenarinho – 3º andar). 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens conforme 

Moção nº 007/18. 
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BOLETIM Nº 027/18 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/AGOSTO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 959/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  016/2018,  de       

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

domiciliar de materiais para exames laboratoriais 

para pessoas idosas com dificuldades de 

locomoção e/ou portadores de necessidades 

especiais, através do Sistema Único de Saúde, e dá 

outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 960/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  015/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui o “JOMI - 

Jogos Municipais da Pessoa Idosa” no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 969/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  012/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui o ‘Programa de 

Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa’, 

no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 970/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  020/2018,  de       

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

 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 971/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  009/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Denomina as ruas C, 

D, G, H, I, K e L do Loteamento Bela Vista, 

Centro, como ruas Monteiro Lobato, José de 

Alencar, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, 

Érico Veríssimo, Machado de Assis e Olavo Bilac, 

respectivamente.”    

 

PROCESSO Nº 834/18: PROJ.  LEI  Nº 040/18 – Oficializa o nome da Rua       

(Mateus Marcon) “B” do Loteamento Paineiras como Rua Victório 

Boschetti e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 838/18: PROJ.   LEI   Nº   044/18     –    Dispõe    sobre    o    

(Ieda Maria Bilhalva) 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  –  Institui  a Campanha do      

(Rodrigo Aveiro) “Tênis Solidário” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

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 

.  .  . 


