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BOLETIM Nº 017/17 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/MAIO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 703/17: PROJ. LEI  Nº  016/17   –   Estabelece  normas  ao   

(Poder Legislativo) transporte coletivo urbano municipal realizado no 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 705/17: PROJ. LEI Nº 022/17 – Revoga a Lei nº 945, de 08    

(Poder Executivo) de fevereiro de 2010. 

 

PROCESSO Nº 706/17: PROJ.LEI Nº 020/17 – Altera a área de uso urbano    

(Poder Executivo) do Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 707/17: PROJ.  LEI  Nº 021/17  –  Altera o zoneamento em    

(Poder Executivo) área de uso urbano do Município. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  o  

RODRIGO AVEIRO patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão do Beco 11 de Abril, localizado na Rua 

11 de Abril, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção da caixa de esgoto em frente à 

residência nº 92 da Rua Miguel Couto, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Ivo Flores, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa do bueiro localizado em frente à 

Escola Miguel Couto, Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio.   

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de uma placa de indicação “PARE” ou a 

instalação de tachões na Rua Filomena, esquina 

com a Rua Cristal, bairro Pedreira. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização das sinalizações de trânsito da faixa 

de segurança na Av. Santa Rita, próximo ao Nosso 

Shopping, Centro. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da via, em toda a extensão 

da Rua Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da via, em toda a extensão 

da Rua Capão do Leão, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da via, em toda a extensão 

da Rua dos Pires, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da via, em toda a extensão 

da Rua Antônio Cândido, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da via, em toda a extensão 

da Rua Itapuí, bairro Itapuí. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

alargamento em toda a extensão da via, limpeza da 

calçada, patrolamento e colocação de cascalho na 

Rua dos Bloedow, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

“operação tapa buraco” em frente ao nº 800 da Rua 

da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

desobstrução de um buraco de esgoto em frente ao 

nº 601 e ao lado do nº 311 da Rua do Açude, bairro 

Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Estrada do Marcolino, bairro Sanga 

Funda. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura do quebra-molas e da faixa de segurança 

em frente à Escola Alfredo Antônio Amorim, 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de um poste de iluminação pública na 

Rua das Pitangueiras, nº 127 (rua de retorno da 

empresa Vianova), Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada da vegetação no calçamento da Av. Getúlio 

Vargas, do trecho entre o arroio e a Escola 

Municipal Miguel Couto, em ambos os lados, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da lâmpada de iluminação pública que está 

queimada na Rua Santos Dumont, esquina com a 

Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

  

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria  competente  analise 

RODRIGO AVEIRO a possibilidade de construção de duas salas de aula 

e um refeitório na Escola Miguel Couto, Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 No  sentido de que a RGE SUL efetue a troca dos 

postes de energia elétrica em toda a extensão da 

Rua Miguel Couto, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Secretaria Municipal de 

Educação tome providências respondendo às 

solicitações do Memorando 020/17, emitido pela 

Escola Municipal Campos Salles.  

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente faça 

uma praça ao ar livre com uma academia na Escola 

Três de Maio, bairro Itapuí. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a Empresa de Telefonia Vivo 

realize a implantação de uma antena de telefonia 

móvel no bairro Sanga Funda. 
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 No sentido de que a RGE SUL faça o 

desligamento temporário para que o responsável da 

Defesa Civil possa cortar um eucalipto na Rua da 

Emancipação, ao lado do nº 70, bairro Floresta. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

benfeitorias e o calçamento com PAVS ou 

pavimentação em toda a extensão da Rua 

Esperança, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a Defesa Civil efetue o corte de 

um eucalipto que está caindo localizado no terreno 

baldio ao lado do nº 70 da Rua Emancipação, 

bairro Floresta. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue 

estudo para regularização fundiária da Vila das 

Malvinas, bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a 27ª Coordenadoria Regional 

de Educação analise junto à Secretaria de 

Educação do Estado a implantação da EJA – 

Educação de Jovens e Adultos na Escola Estadual 

de Educação Básica Santa Rita. 

 

MOÇÃO Nº 008/17: Manifestando   apoio  à   regulamentação   da    Lei  

BANCADO DO PT Kandir.  

 

 

  

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens pela passagem do “Dia 

das Mães”. 
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BOLETIM Nº 017/17 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/MAIO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de  que   o   “Grande  Expediente”   da  

ALEXSANDRO ÁVILA Sessão Ordinária prevista para o dia 23 de maio 

próximo seja destinado para homenagens ao Jornal 

De Fato, com a entrega da Moção de 

Congratulações nº 004/2017, pela passagem de 

seus 20 anos de fundação. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO colocação de fresa asfáltica e a compactação com 

rolo em toda a extensão da Rua da Igreja, bairro 

Berto Círio. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 construção de uma academia ao ar livre, campo de 

futebol e playground no Loteamento Recanto da 

Quinta,  localizado entre a Rua Vereador 

Deoclécio Rodrigues, Rua dos Eucaliptos e Rua E, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de sonorizadores de trânsito e colocação 

de placas de limites de velocidade na Rua Vilson 

Xavier, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de redutor de velocidade na Rua 

Veneza, nas proximidades da Rua Maria Januária. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

alargamento na saída da Av. Santa Rita, que dá 

acesso a BR-386, km 435, sentido interior/capital. 

  

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de sinalização de trânsito na 

Av. Getúlio Vargas, no trajeto do trevo da 

Califórnia até a Empresa InterCement Brasil, 

bairro Morretes. 
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MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reforma na cobertura da guarita da capatazia da 

Prefeitura, localizada na Rua da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

 No sentido de que a Secretaria da Agricultura 

efetue o preparo da terra para a horta da Escola 

Santa Rita de Cássia, Estrada do Passito, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos canos e bueiros em toda a extensão da 

Rua Ingazeiro e Azaleia, bairro Califórnia.  

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construção de vinte metros de 

pavimentação PAVS/asfáltica e faça a implantação 

de um redutor de velocidade no início da Rua 

Marinho Peixoto com a Rua Dr. Lourenço 

Záccaro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo envie a esta 

Casa projeto de lei criando a “Política Municipal 

de Controle de Natalidade de Cães e Gatos”, 

conforme anteprojeto de lei anexo à presente 

indicação. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada coberta e banco na 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda, em 

frente à Escola Municipal Alfredo Antônio 

Amorim. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalação de um reservatório de 

água com pedestal e abastecimento diário de água 

potável na Vila da Viviane, bairro Porto da 

Figueira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

roçada dos dois lados da Rua Álvaro Almeida, 

bairro Porto da Figueira. 
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ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que o Poder Executivo efetue 

reforma do prédio da capatazia localizado no 

bairro Pedreira. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 642/17: PROJ. LEI Nº 014/17  –   De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Ildo Maciel - Dispõe    sobre     a  obrigatoriedade 

de casas de shows, boates, salões de festas e 

estabelecimentos similares exibirem em suas 

dependências advertências sobre o perigo da 

associação entre bebida alcoólica e direção no 

trânsito. 

 

PROCESSO Nº 680/17: PROJ. LEI  Nº 015/17  –  De  autoria  do Vereador            

(1ª PAUTA) Renato Machado - Institui o “Dia Municipal   da 

Síndrome de Down”, o qual passará a constar no 

Calendário Oficial do Município. 

 

PROCESSO Nº 583/17: PROJ. LEI  Nº 012/17  –  De  autoria  do Vereador            

(2ª PAUTA) Renato Machado - Institui  o Fundo Especial 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  -    

(2ª PAUTA) De autoria da Vereadora Ieda Bilhalva -          

Concede o Título de Cidadã Nova Santa-ritense à 

Drª. Erica Reichelt. 

 

 
 

 

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 

.  .  . 


