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BOLETIM Nº 041/18 – 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/NOVEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1579/18: PROJ. LEI   Nº   033/18   –  Cria cargos no Quadro      

(Poder Executivo) Permanente de Cargos do Município.    

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 068/18. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA roçada e limpeza nas praças do Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

a troca de lâmpadas no poste da Travessa 40, em 

frente ao nº 39 e na Travessa 43, em frente ao nº 

09, Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA   Solicitando  à   secretaria   competente  que efetue 

nova demarcação das faixas de segurança 

localizadas na Av. Santa Rita, em frente ao Centro 

de Especialidades, Nosso Shopping e no 

cruzamento em frente à Redemac. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada e a limpeza atrás da parada de ônibus 

localizada na Av. Getúlio Vargas, esquina com a 

Rua do Ipê, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de fresa asfáltica 

na Rua do Ipê, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de fresa asfáltica 

na Rua Ivo Flores, bairro Pedreira. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria   competente  que entre 

em contato com a RGE Sul para que realize a poda 

de árvores na Rua José Pires Calino, em frente ao 

nº 214, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

recapeamento da via e roçada nas laterais da Rua 

da Areia, bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

reparos em um buraco do asfalto na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 60, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de sub-base na Rua dos Marinheiros, 

bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

operação “tapa buracos” na Rua 20 de Março, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

operação “tapa buracos” na Av. Santa Rita, 

principalmente no trecho que liga os bairros 

Centro, Califórnia e Berto Círio. 

  

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua das 

Hortênsias e Rua 10 de Novembro, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de britas em volta da quadra de esportes 

da Escola Tiradentes. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  à  Empresa  RGE  Sul  que  informe  o 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA motivo de não ter efetuado a troca do poste na 

Travessa 41, em frente ao nº 19, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

REQUERIMENTO: Justificativa  de  ausência  na Sessão  Ordinária  de 

MILTON REMELINK 30 de outubro de 2018. 
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INDICAÇÕES: No  sentido  de   que  o  Poder  Executivo  altere  o  

LEONARDO VIEIRA horário de verão nas repartições públicas (nos 

setores administrativos), tendo como base a Lei 

Municipal nº 1109/2013, com o seguinte horário 

de expediente: nas segundas-feiras das 12h às 18h; 

nas sextas-feiras das 8h às 14h; e nos demais dias 

da semana expediente normal das 8h às 17h. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de implantar guardas patrimoniais 

nas escolas municipais, principalmente nas mais 

distantes do Centro do Município. 

 

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

instalação de uma academia ao ar livre no 

Loteamento Popular, no beco de acesso entre a 

Rua “J” e Avenida Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente fiscalize 

e faça o tratamento com medicamentos nos 

animais (cães) que vivem na área do Parque 

Olmiro Brandão, que se encontram com muitos 

parasitas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada coberta com banco na 

Estrada Maria da Conceição Fraga (entrando na 

rua uns 80 metros) em frente à primeira porteira da 

direita de quem desce, bairro Granja Nenê.  

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente 

providencie a instalação de uma academia ao ar 

livre no Loteamento Recanto da Quinta, bairro 

Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de construir um Centro 

Administrativo. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a instalação de um bebedouro na praça 

do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de dois redutores de velocidade na 

Estrada Sanga Funda, um próximo ou em frente à 

Empresa Borrachas Faccini. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção das tampas de bueiro e limpeza 

interna e externa dos mesmos em todas as ruas do 

Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da calha da quadra de esportes da Escola 

Tiradentes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma pracinha e uma academia ao ar 

livre na Estrada Itapuí, ao lado da Escola Treze de 

Maio, bairro Itapuí. 

 

OFÍCIO B2018/20: Enviado pela Bancada do PTB, indicando como 

líder da Bancada para o ano de 2019, o Vereador 

Renato da Silva Machado e Vice-líder o Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas. 

 

OFÍCIO Nº 159/18: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta aos 

Pedidos de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referentes à 

solicitação de cópia de cartão ponto, contra cheque 

e de protocolo de solicitação de cópia de cartão 

ponto. 

 

OFÍCIO Nº 004/18: Enviado pela Secretaria Municipal de Agricultura, 

solicitando cedência do Plenário no dia 07 de 

novembro próximo, a partir das 19h, para 

realização de plenária para definição da Proposta 

Orçamentária 2019 da referida secretaria. 

 

CONVITE:  Enviado pela EMATER-RS, convidando para o 

evento “Tarde de Campo sobre Morango 

Orgânico”, no dia 08 de novembro de 2018, com 

abertura às 13h30min, na propriedade do agricultor 

Olímpio Vodzik (Estrada do Luizinho, nº 10 – 

Assentamento Itapuí). 
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SOLICITAÇÃO: Encaminhada pela ACISA, requerendo uso da 

Tribuna Popular durante a Sessão Ordinária do dia 

06 de novembro de 2018, para manifestação de seu 

Presidente, Sr. Flávio Roberto Müller, referente ao 

horário de verão e trabalhos da entidade. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 041/18 – 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/NOVEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria competente analise  

LEONARDO VIEIRA a viabilidade de fiscalizar os já existentes e os 

futuros loteamentos urbanos para que cumpram as 

normas da Lei nº 887 - Código de Obras 

Municipal, em seu artigo 45, referente à limpeza 

do local. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutor de velocidade na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 2030, próximo ao Mercado 

Ideal, bairro Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Nove de Dezembro, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Rua Boqueirão, 

em frente ao nº 111, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um banco e faça piso na parada de 

ônibus existente em frente à Empresa Proamb, Av. 

Getúlio Vargas, bairro Morretes. 

 

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

instalação de uma parada na Rua Ametista, 

esquina com a Rua Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de fazer o cercamento atrás da 

UBS Vereador Daniel Lima, na Rua Hélio Fraga 

de Moraes Sarmento, nº 177, Centro. 
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PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que o Poder Executivo envie a esta 

Casa Legislativa projeto de lei regulamentando a 

criação do banco de horas para os servidores do 

quadro geral, quando houver necessidade, ou em 

acordo com a chefia imediata documentada e 

assinada por ambos, não isentando o Executivo 

Municipal em optar por horas extras. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

fiscalização das lixeiras em geral, principalmente 

as comunitárias em relação ao lixo reciclado. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

contratação de um médico pediatra para 

atendimento no Posto 24 Horas. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente 

notifique a empresa que está instalando postes de 

fibra ótica, para que a mesma posicione os postes 

alinhados com as divisas e não nas calçadas como 

está sendo feito. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de uma escola de 

educação infantil no bairro Pedreira. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente 

notifique o proprietário do terreno situado na Rua 

Padre Eugênio Mees, ao lado do nº 594, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção das tampas de bueiro e limpeza 

interna e externa dos mesmos em toda a extensão 

da Rua das Flores, bairro Berto Círio. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1557/18: PROJ.  LEI Nº 056/18  –  De autoria da  Vereadora    

(1ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Institui a Galeria de Fotos 

dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1558/18: PROJ.  LEI  Nº  032/18  –  De   autoria   do   Poder        

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza  o Poder Executivo  

Municipal a regularizar o condomínio residencial 

de lotes denominado Condomínio Residencial 

Fazenda Interlagos. 

 

PROCESSO Nº 1568/18: PROJ. LEI  Nº 057/18 –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Cria   gratificação   de  

natureza especial para motoristas do Município, 

que exerçam suas funções na Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 

PROCESSO Nº 1517/18: PROJ.  LEI  Nº  030/18   –   De  autoria  do   Poder        

(2ª PAUTA) Executivo - Altera a área de uso urbano do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1518/18: PROJ.  LEI  Nº  031/18  –   De   autoria   do  Poder       

(2ª PAUTA) Executivo - Altera o zoneamento em área de uso 

urbano do Município.  

 

 

 

 

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 

 

Uso deste espaço pelo Senhor Flávio Roberto Müller, presidente da ACISA, que fará 

uma manifestação sobre o horário de verão e trabalhos da entidade. 

 


