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BOLETIM Nº 034/18 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/SETEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1315/18: PROJ.   LEI  Nº  053/18   –   Institui   o   Programa         

(Rodrigo Aveiro) “Adote uma Escola” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

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

Formosa, bairro Califórnia. 

 

Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

 o patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

 conserto de buraco no asfalto na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 927, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do valo na Estrada do Marcolino, esquina 

com a Estrada do Luizinho, em frente ao Bar da 

Vânia, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

limpeza de valo no Loteamento Bela Vista com 

saída para a BR-386, bairro Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e o conserto em dois trechos mais ou 

menos no meio da Estrada do Marcolino, bairro 

Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas nas ruas 

Passito e Esperança, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas nas ruas 

Guajuviras e Pinheiros, bairro Califórnia. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas nas ruas 

Gaúcha e Fortaleza, bairro Califórnia. 

 

MILTON REMELINK  Solicitando  à  secretaria  competente  que 

disponibilize uma pracinha e uma academia ao ar 

livre no bairro Maria José. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue o 

patrolamento e nivelamento da Estrada do Itapuí, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente que efetue a 

instalação de câmera de monitoramento no bairro 

Caju, no cruzamento das ruas Itapuí e Porto da 

Farinha, próximo à Madeireira Cajuense. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

limpeza da Rua “J”, ao lado do nº 117, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

troca da iluminação na Av. Getúlio Vargas, em 

frente ao estacionamento da Empresa Cimbagé, 

bairro Morretes. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

limpeza e pintura do meio fio na Rua 11 de Abril, 

bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

pintura das faixas de segurança e a instalação de 

placas de sinalização para reduzir a velocidade dos 

carros na Av. Getúlio Vargas, em frente ao 

Mercado Dia e em frente à UBS Coronel Olympio, 

bairro Berto Círio. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

os reparos necessários no asfalto dos cruzamentos 

da Av. Central Sul com a Central Oeste e Av. 

Central Sul com a Rua “J”, Loteamento Popular, 

bairro Berto Círio. 
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INDICAÇÕES: No  sentido de que a  Empresa de Transporte Nova   

ILDO MACIEL DA LUZ Santa Rita possa incluir no seu itinerário um 

horário que saia do terminal no Centro às 14:30 e 

vá até a Coopan, bairro Sanga Funda. 

 

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

pintura da faixa de segurança na Rua Deoclécio 

Rodrigues, em frente à Escola Vó Enedina, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que os Correios estude a 

possibilidade de realizar as entregas de 

correspondências no Condomínio Lago da 

Califórnia, bairro Califórnia e no bairro Morretes. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente nivele 

com moto-niveladora e efetue a colocação de britas 

ou saibro na Rua Bloedow, Estrada da Volta 

Grande e na Rua Modesto Antônio Nunes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de criação de uma Escola de Rodeios 

e Danças Tradicionalistas para crianças e 

adolescentes no Parque Olmiro Brandão. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um posto de saúde no bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica na Rua Marinho Peixoto, 

Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um quebra-molas e realize a pintura 

de faixa de segurança na Rua dos Pinheiros, em 

frente à Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade em frente ao 

nº 4042 da Av. Santa Rita, bairro Califórnia. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de dois redutores de velocidade na Rua 

Valdemar Vicente da Costa: um próximo ou em 

frente ao DETRAN (CRVA) e outro em frente ao 

Mercado Caprini. 

 

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

poste na Rua Maria Januária, em frente ao Posto de 

Gasolina Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de lâmpadas e luminárias na Rua do Ipê, 

nos postes em frente ao Loteamento Alto da Boa 

Vista, bairro Berto Círio.  

 

OFÍCIO Nº 140/18: Enviado pelo Poder Executivo, em reposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente à 

Empresa Caroldo Prestação de Serviços Ltda. 

 

OFÍCIO Nº 142/18: Enviado pelo Poder Executivo, solicitando a 

prorrogação do prazo para a apresentação da LDO 

em 05 dias, em função da troca de sistema de 

informática e das novas atribuições para a 

montagem deste importante documento. 

  

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 034/18 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/SETEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 1203/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  043/2018,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Estabelece normas 

para posse responsável de animais domésticos e/ou 

domesticados, no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita/RS e dá outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 1204/18: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  042/2018,  de       

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

Jovem Aprendiz Municipal no Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências.” 

 

REQUERIMENTOS: No  sentido de convocar o Secretário Municipal de 

LEONARDO VIEIRA Trabalho, Cidadania e Assistência Social, Sr. 

Paulo Scalcon, a fim de prestar esclarecimentos 

sobre os motivos de cancelamento de inscrições do 

Programa Bolsa Família. 

 

MILTON REMELINK Justificativa de ausência durante a Sessão 

Ordinária do dia 04 de setembro de 2018. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a  secretaria  competente  efetue  

RENATO MACHADO a construção de uma rampa de acessibilidade na 

parada de ônibus localizada na Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, em frente ao Banco Banrisul, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de sonorizadores nos quatro acessos da 

rótula do bairro Califórnia, no sentido dos bairros 

Berto Círio, Morretes e Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de câmera de vigilância na Rua do Ipê, 

próximo aos Loteamentos Alto da Boa Vista e 

Cambará e na esquina da Rua 11 de Abril com a 

Rua “N”, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de postes de iluminação pública na Rua do Ipê, 

próximo aos Loteamentos Alto da Boa Vista e 

Cambará, bairro Berto Círio. 
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IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a RGE Sul efetue o conserto dos 

postes na Rua Carlos de Souza Pereira, em frente 

aos nos 352 e 342, bairro Vasconcelos Jardim. 

 

 No sentido de que a Corsan realize reparos no 

asfalto na Av. Getúlio Vargas, em frente ao nº 425 

e na Rua Santos Dumont, em frente ao nº 117, 

bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de alugar um caminhão pipa para 

molhar a terra na Rua Passo do Caí durante a 

Semana Farroupilha. 

 

 No sentido de que a secretaria competente faça 

uma fiscalização, com base no Código de Posturas 

do Município, nas calçadas na Estrada da Pedreira, 

no trecho entre a Empresa Trânsito até o acesso à 

Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio, solicitando 

aos responsáveis a construção de calçadas no local. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de colocar canos de escoamento 

pluvial em frente ao nº 391 da Rua Vinte de 

Setembro, Loteamento Vale Verde, Centro. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1304/18: PROJ.  LEI  Nº 054/18  –  De  autoria do Vereador        

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a criação de 

Campanha Permanente de Conscientização da 

Depressão Infantil e na Adolescência 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 

.  .  . 


