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BOLETIM Nº 015/17 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/MAIO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 583/17: PROJ. LEI Nº 012/17  –  Institui  o Fundo Especial  

(Renato Machado) do Poder Legislativo Municipal de Nova Santa 

Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

 

PROCESSO Nº 598/17: PROJ.  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  001/17  -    

(Ieda Maria Bilhalva) Concede o Título de Cidadã Nova Santa-ritense à 

Drª. Erica Reichelt. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

PAULO RICARDO DE VARGAS instalação de uma placa de indicação “PARE” na 

Rua Canjarana, esquina com a Rua da Figueira, em 

frente à Igreja Assembleia de Deus, bairro 

Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca das lâmpadas de iluminação pública em 

frente à Empresa Rodofama e Farmácia Agafarma, 

nos 100 e 226 respectivamente, na Av. Getúlio 

Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura e revitalização da sinalização da via e dos 

quebra-molas na Av. Santa Rita, bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de parada de ônibus na Rua do Caju, em 

frente à residência nº 219, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas em frente à residência de nº 

2003 da Rua Modesto Antônio Nunes, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada, patrolamento e a colocação de britas na 

Rua Manoel Silveira, Centro. 
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IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas e o nivelamento da Rua da 

Igreja, em toda a extensão de chão batido, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

desentupimento dos bueiros em toda a extensão da 

Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza do campo de futebol, roçada do campo e 

da pracinha na Rua D, Loteamento Maria José. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Rua Carlos Gomes, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada dos galhos das podas feitas pela Empresa 

RGE Sul na Rua Canjarana, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção do asfalto na Rua Vilson Xavier, no 

trecho que liga a Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto da Rua “J”, em frente à Travessa 

32 do Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua A, 

em frente ao nº 605, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas na entrada em frente à parada 

12 na Estrada do Picadão, Assentamento Itapuí. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento em toda a extensão da Rua do Ipê, 

bairro Berto Círio. 
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MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e colocação de cascalho na Rua São Paulo, 

Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Estrada 

Porto da União, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

substituição da parada de ônibus na Rua Porto da 

Figueira, em frente ao Velopark, próximo ao 

Assentamento dos Sinos, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza das ruas “A” e “B” do Loteamento Vale 

Verde, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

sinalização viária horizontal das ruas Dr. Lourenço 

Záccaro e Av. Santa Rita, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação da tampa do bueiro na Rua Porto da 

Farinha, nº 1130, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de segurança na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao Mercado Dia, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de segurança na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao Mercado Ideal, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e desobstrução dos bueiros próximo ao nº 

1120 da Rua Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO pintura e sinalização adequada dos quebra-molas e 

de limites de velocidade em toda a extensão da 

Rua Veneza, bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a RGE SUL realize a troca do 

transformador de energia elétrica de 75 kVA para 

150 kVA, na Rua Cristal nº 10, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize a troca do 

poste de energia elétrica na Rua Dona 

Guilhermina, em frente à residência nº 49, bairro 

Pedreira. 

  

ILDO MACIEL DA LUZ  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

alargamento, limpeza dos valos e colocação de 

sub-base na Rua Carlos Demoliner Neto, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de criar novo convênio com a 

Cooperativa de Prestação de Serviços Técnicos -

COPTEC. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua do Açude, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize o alinhamento e a retirada de fios da rede 

de telefonia em desuso e desordenados, existentes 

no território do Município de Nova Santa Rita. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua 

Vilson Xavier, 196, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma placa de advertência A-33a- 

Área Escolar, na Rua Carlos de Souza Pereira, 

próximo à Escola Vasconcelos Jardim, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma placa de advertência A-35 

Animais na Pista, na Av. Getúlio Vargas, do trevo 

do bairro Califórnia até a Empresa InterCement no 

bairro Morretes. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

sinalização horizontal no acesso da Rua Primavera, 

bairro Califórnia. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de placas de parada obrigatória na Rua 

Tangerina, esquina com a Rua Goiabeira, 

Loteamento Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de placas de parada obrigatória 

conforme segue: esquina da Rua F com a Rua Dr. 

Lourenço Záccaro; Aures B. da Costa com 

Valdemar Vicente da Costa; Aures B. da Costa 

esquina com a Rua 1; João Antônio de Oliveira 

com a Rua Aures B. da Costa; Rua D com Rua 

João Antônio de Oliveira e Rua Maria C.B. da 

Costa esquina com a Rua João Antônio de 

Oliveira, todas no Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

OFÍCIO Nº 105/2017: Enviado pelo Poder Executivo em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente à obra de reforma da 

Escola Municipal Miguel Couto. 

 

OFÍCIO Nº 106/2017: Enviado pelo Poder Executivo em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria da Bancada do 

PTB, referente à licitação do transporte coletivo. 

 

OFÍCIO Nº 243/2017: Enviado pelo Ministério Público, em resposta ao 

Ofício nº 045/2017, agendando reunião no dia 08 

de maio de 2017, às 11 horas, na sede da 

Promotoria de Justiça de Canoas, para tratar sobre 

o serviço de transporte público municipal. 

 

  

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 015/17 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/MAIO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 269/17: PROJ.  LEI  Nº 006/17 –  Institui  a   “Semana   do  

(Leonardo Vieira) Trabalhador” no Município de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 270/17: PROJ.  LEI  Nº 005/17 –  Dispõe sobre a proibição  

(Leonardo Vieira) do corte dos serviços de fornecimento de energia 

elétrica e água no Município de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

PAULO RICARDO DE VARGAS troca da placa (parada obrigatória) da Rua Dr. 

Lourenço Záccaro em frente à Igreja Universal, 

para a Av. Santa Rita, esquina com a Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, Centro. 

  

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua dos Pinheiros, lado direito ao 

final da Rua Primavera, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

numeração das paradas dos ônibus nos bairros do 

Município. 

  

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

pavimentação asfáltica da Estrada Nova até a 

Escola Nova Sociedade, Assentamento Itapuí. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

nivelamento para colocação de fresa asfáltica e 

compactação com rolo, no Beco do Ademar, bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

nivelamento para colocação de fresa asfáltica e 

compactação com rolo, no Beco do Oliveira, bairro 

Sanga Funda. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de duas paradas cobertas e bancos, uma 

em cada lado da via, na Estrada Sanga Funda, 

bairro Sanga Funda, em frente à Escola Municipal 

Homero Fraga. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de novas salas de aula na 

Escola Municipal José Bonifácio, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

providencie a retirada da antena de telefonia 

localizada ao lado da Escola Miguel Couto, bairro 

Berto Círio, pois a mesma não está em 

funcionamento. 

 

 No sentido de que a Vianova faça o retorno do 

horário de ônibus antes do transbordo, sentido 

Boqueirão do Caju - Canoas, em vigor às 16:50 

para as 16:20. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de tachões na Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, nos dois sentidos, próximo às ruas 

Marinho Peixoto e Justino Batista, Centro. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a secretaria competente autorize 

a limpeza da vala medindo 40x70 situada em área 

verde, entre a praça do Jardim Santa Rita e a 

BR/386. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo firme 

parceria com o 3º BSUP para diminuir o impacto 

da água do quartel que desce em dias de chuvas, 

pois a mesma está alagando as casas da Rua 

Veneza, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Av. Santa 

Rita, em frente ao nº 627, próximo ao Mercado 

Compre Bem, Centro. 
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JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma placa de indicação “PARE” na 

Av. Getúlio Vargas, no trevo de acesso a BR-386, 

sentido acesso/bairro, no bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de fiscalizar e fornecer informações 

sobre as empresas que receberam incentivos fiscais 

no Município, se estão cumprindo as metas e 

critérios para fazer valer o mesmo. 

 

MOÇÃO Nº 07/17: Manifestando   agradecimentos  ao Senhor  Hiratan   

MATEUS MARCON Pinheiro da Silva, Superintendente do DNIT, em 

função de melhorias na vala que atravessa a BR-

386, no km 435. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 547/17: PROJ.  LEI Nº  011/17  – De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Dispõe    sobre    a 

obrigatoriedade do ensino de noções básicas sobre 

a Lei Maria da Penha nas escolas municipais do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 521/17: PROJ.  LEI  Nº 010/17 –  De  autoria  do Vereador            

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Estabelece a isenção  da taxa de 

inscrição em concursos públicos para os doadores 

de medula óssea e de sangue. 

 

 

 
 

 

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 

.  .  . 


