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BOLETIM Nº 011/17 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/ABRIL/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 458/17: PROJ.  LEI  Nº 008/17 –  Dispõe  sobre  a  política  

(Ildo Maciel da Luz) Municipal para o Desenvolvimento e Expansão da 

Meliponicultura e institui o Programa Municipal 

de Incentivo à Meliponicultura no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 466/17: PROJ.  LEI  Nº 009/17  –  Institui   a  Semana  “Na  

(Leonardo Vieira) Mão Certa” no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

PAULO RICARDO DE VARGAS colocação de canos de esgoto na Rua Modesto 

Antônio Nunes, nº 2003, bairro Vasconcelos 

Jardim. 

 

 Solicitando  à  secretaria competente que efetue  o 

aterramento do açude na Rua Modesto Antônio 

Nunes, nº 2005, bairro Vasconcelos Jardim. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de um quebra-molas localizado na Rua 

“A”, bairro Maria José. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação da tampa em um bueiro localizado na 

Travessa 13, em frente à casa nº 47, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua do 

Ipê, próximo à casa nº 679, bairro Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão e a substituição de lâmpadas queimadas em 

toda a extensão da Estrada Alcides Amorim, bairro 

Sanga Funda. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue 

melhorias na Rua do Açude, principalmente na 

entrada pela Av. Santa Rita, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando à secretaria competente que realize 

uma operação tapa buracos em toda a extensão da 

Av. Santa Rita. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento em frente à Escola Álvaro Almeida, 

bairro Porto da Figueira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpadas, luminárias e limpeza das ruas 

Esmeralda e Guilhermina, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza da Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de uma tampa no bueiro localizado em 

frente ao nº 950 da Estrada Sanga Funda, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da rótula, repintura e colocação de 

redutores de velocidade entre as ruas Teófilo 

Afonso Tergolina, Juvenal Machado e Av. Santa 

Rita. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

repintura da travessia de pedestre na Avenida 

Santa Rita, em frente ao Nosso Shopping. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

repintura do quebra-molas localizado em frente à 

Escola Hélio Fraga, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da lâmpada de iluminação pública em frente 

à residência nº 811 da Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e a colocação de britas próximo à Rua 

Veneza, Beco 1, nº 40, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura das faixas de segurança e quebra-molas em 

frente à Escola Miguel Couto, Av. Getúlio Vargas, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada de iluminação pública na entrada 

da Estrada da Pedreira e em frente à residência nº 

124 da Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura da sinalização da via e do quebra-molas na 

entrada da Av. Deoclécio Rodrigues, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama, patrolamento e a colocação de 

britas após a parte asfaltada até o final da Rua 

Cristal, bairro Pedreira. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada de uma árvore na Rua Emancipação, nº 51, 

bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento em todo o bairro Maria Rita. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento do beco da Rua São Paulo, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada na Estrada Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção no poste de luz na Rua Formosa, em 

frente ao nº 84, bairro Califórnia. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos tapando os buracos na Rua Cícero Alfama, 

em frente ao nº 135, Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de um valo na Rua L, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros na Rua L, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Rua Carlos Gomes, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza do terreno baldio localizado na Rua 

Emancipação, nº 96, bairro Floresta.  

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de que seja realizada uma homenagem  

IEDA MARIA BILHALVA  pela passagem do “Dia do Jornalista”, 

comemorado anualmente em 07 de abril, durante o 

Grande Expediente da Sessão Ordinária de 11 de 

abril de 2017. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

IEDA MARIA BILHALVA E construção   de  uma  cobertura  para  a  quadra  de  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA esportes da Escola Municipal José Bonifácio, 

bairro Pedreira. 

 

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

manutenção da cerca ao redor da Escola Municipal 

José Bonifácio, bairro Pedreira. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que o Centro de Formação de 

Condutores de Nova Santa Rita estude a 

possibilidade de instalar abrigos e banco fixos ou 

móveis para os usuários que aguardam a realização 

de exame prático. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente estude a 

viabilidade de remontagem e, se necessário, o 

abaloamento da Estrada Alcides Amorim, a partir 

do nº 200 entre a Estrada dos Sinos e com saídas 

de água, bairro Sanga Funda. 
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 No sentido de que a Secretaria de Saúde imunize 

todos os servidores do Poder Legislativo contra a 

Gripe H1N1. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de esgoto pluvial na Rua Carlos Gomes 

e no Beco 1D, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar projeto para levar uma 

biblioteca itinerante aos bairros do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de alteração dos sentidos nas vias 

centrais, alterando o fluxo no Centro da Cidade no 

sentido bairro/Centro, transformando em mão 

única a Rua Juvenal Machado e a Av. Santa Rita, 

sentido Centro/bairro, iniciando na rótula em 

frente à Redemac até a bifurcação no início da Rua 

Lourenço Záccaro. Solicita-se ainda o 

redirecionamento de veículos pesados para acesso 

e saída da cidade pela Rua Lourenço Záccaro à 

BR-386. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de confeccionar o Mapa do 

Município. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente realize a 

troca da parada de ônibus localizada em frente à 

UBS Cel. Olympio Guimaraes Corrêa, nº 1337, 

para o local anterior a troca, localizado na Av. 

Getúlio Vargas, nº 1451, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca da rede fluvial de esgoto e troca da boca de 

lobo localizada na Travessa 12 do Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca do 

poste localizado em frente à residência nº 1985, 

Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus próximo à 

residência nº 85 e outra em frente à residência nº 

3026, na Rua Boqueirão do Caju, bairro Pedreira. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada das laterais e a colocação de britas em toda 

a extensão da Rua Álvaro Almeida, bairro Porto da 

Figueira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura da faixa de segurança em frente à Escola 

Hélio Fraga, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

substituição de todas as luminárias existentes por 

maior potência, no trajeto do E.C. 

Internacionalzinho até o Ginásio InterCement, Rua 

dos Bloedow, bairro Morretes. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de praça e academia ao ar livre no bairro 

Floresta. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação em toda a extensão da Rua Porto da 

Farinha. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de praça e academia ao ar livre no bairro 

Porto da Figueira. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua dos Pinheiros, trecho entre 

as ruas Primavera e Passito, estendendo o que já 

está em obras. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma galeria de escoamento pluvial na 

sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 
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MOÇÃO Nº 06/17: Manifestando  apoio  à   Campanha  em  defesa  do   

LEONARDO VIEIRA Banrisul. 

 

OFÍCIO Nº 049/17:  Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência das dependências desta Casa 

no dia 24 de abril de 2017, das 13:30 às 16:30, 

para realização de reunião com as Comissões de 

Intergestores Regionais. 

 

OFÍCIO Nº 092/17:  Enviado pelo Poder Executivo em resposta ao 

Pedido de Informações subscrito pela Bancada do 

PTB, referente aos processos de sucumbência. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo Partido Trabalhista Brasileiro 

solicitando cedência das dependências desta Casa 

no dia 06 de maio de 2017, das 14h às 18h, para 

realização de convenção do PTB Jovem do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 011/17 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/ABRIL/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 127/17: PROJ.  LEI  Nº 004/17  –  Institui  a   “Semana   da  

(Leonardo Vieira) Cidadania” e o “Dia da Juventude” no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

ILDO MACIEL DA LUZ instalação de tachões na Estrada da Pedreira, junto 

a Logística Braslog e a Escola José Bonifácio, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na Rua João 

Correa, esquina com a Rua Alcides Amorim, 

bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação em toda a extensão da Rua Manoel 

Prates, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize a unificação das vias telefônicas nos postes 

da rede elétrica, fixados ao lado direito da Av. 

Santa Rita, sentido Centro/bairro e faça a 

realocação do lado esquerdo do trecho entre as 

ruas Primavera e Açude, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize a remoção 

do cabo de sustentação do poste da rede elétrica 

localizado em frente ao Mercado Caju, na Rua D, 

bairro Maria José, realocando o mesmo para área 

de passeio, conforme padrões da via. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

estude a possibilidade de implantação de uma 

creche comunitária no bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão na Estrada dos Pires, nº 

195, bairro Sanga Funda.  
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PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente realize o 

planejamento de estacionamentos especiais para 

veículos conduzidos por idosos com deficiências 

físicas e com dificuldade de mobilidade, em frente 

à estabelecimentos comerciais e públicos, bem 

como o credenciamento e normas de 

gerenciamento, conforme Resolução do 

CONTRAN 304/08. 

 

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

pavimentação da Rua 9 de Dezembro, Centro. 

 

 No sentido de que a Vianova analise a 

possibilidade da linha de ônibus das 22h10min 

realizar a rota a seguir: saída do terminal Santa 

Rita x Picadão e retorno Boqueirão do Caju x 

Pedreira x Garagem, atendendo necessidade dos 

alunos da EJA da Escola Hélio Fraga e que passe 

pela Rua da Pedreira.  

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente realize 

campeonatos de futebol de campo, futebol sete e 

futsal nas categorias máster, livre e infantil; gênero  

masculino e feminino, e faça a divulgação da 

programação do calendário esportivo municipal 

anual em edital público. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize transporte aos alunos da Escola 

Miguel Couto para apoio ao Projeto “Escola na 

Universidade”, conforme cronograma do projeto. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua 11 de Abril, trecho 

compreendido entre a Rua A e a Rua 20 de Março, 

bairro Berto Círio.  

 

MOÇÃO Nº 05/17: Manifestando   repúdio  ao  discurso  do  Deputado  

IEDA MARIA BILHALVA Laércio Oliveira, relator do projeto da 

terceirização, em debate na data de 23 de março de 

2017. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 394/17: PROJ.  LEI  Nº 007/17 –  De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Dá nome à Rua “Getúlio 

Fraga” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 269/17: PROJ.  LEI  Nº 006/17 –  De  autoria  do Vereador            

(2ª PAUTA) Leonardo    Vieira   -   Institui  a   “Semana   do 

Trabalhador” no Município de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 270/17: PROJ.  LEI  Nº 005/17 –  De  autoria  do Vereador            

(2ª PAUTA) Leonardo    Vieira   -   Dispõe sobre a proibição do 

corte dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e água 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 

.  .  . 


