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BOLETIM Nº 021/17 – 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/JUNHO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 899/17: PROJ.  LEI  Nº 021/17 – Dispõe  sobre o ensino de    

(Jair Antônio de Oliveira e noções  básicas  sobre  a  educação de  trânsito  nas  

  Rodrigo Aveiro) escolas municipais do Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 926/17: PROJ. LEI  Nº 025/17 –  Estabelece diretrizes para   

(Ieda Maria Bilhalva) a implantação do Programa de Esclarecimento e 

Incentivo a Doação de Sangue no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 001, 015, 021, 

022, 023, 026, 027, 028, 029 e 030/2017. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente   que  realize  

MILTON REMELINK operação “tapa buracos” e o patrolamento em toda 

a extensão da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada 

Itapuí, bairro Itapuí. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada do 

Luizinho até a Escola Nova Sociedade, bairro 

Itapuí. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro na Rua 

Carlos de Souza Pereira, bairro Vasconcelos 

Jardim. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Av. Vereador Deoclécio Rodrigues. 
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LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos em buracos na Rua Dr. Lourenço Záccaro, 

no trecho que liga a Rua Juvenal Machado, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção e a retirada de entulhos na Rua Carlos 

Fraga, bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto em frente à lavagem de veículos 

na Av. Getúlio Vargas, nº 1160, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua das Flores, 

próximo aos nos 77 e 471, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” no trevo de acesso ao 

bairro Berto Círio. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de tampa em um bueiro localizado em 

frente ao nº 950 na Estrada Sanga Funda, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua Carlos Fraga, 

bairro Sanga Funda. 

 

REQUERIMENTO: No sentido de  que  seja realizada uma homenagem  

LEONARDO VIEIRA pela passagem dos 13 anos da morte de Leonel 

Brizola, durante o Grande Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 20 de junho de 2017. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente  analise  

ILDO MACIEL DA LUZ a possibilidade de retirar a mureta de concreto que 

divide as pistas na ponte da Estrada Itapuí, 

próximo ao campo do Caju, bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK No  sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de uma praça na Vila 

Viviane. 
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RENATO MACHADO No sentido de que o Banrisul analise a 

possibilidade de voltar a abrir os caixas eletrônicos 

aos domingos nos horários conforme dias normais. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus com cobertura 

e banco na Estrada da Pedreira, entre as ruas “B” e 

“C”, Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

troca de todos os canos da rede de esgoto na Rua 

Hermes Viana, bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de um campo municipal de futebol 11, 

academia ao ar livre e pista de atletismo e 

caminhada em torno do campo no Loteamento 

Paineiras, no lote 50180151, bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade do Posto de Saúde do bairro Berto 

Círio ter seu funcionamento até às 17 horas na 

sexta-feira. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca de canos e limpeza do arroio localizado na 

Estrada Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade em frente ao 

Centro de Especialidades na Av. Santa Rita, 

Centro. 

 

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

instalação de placa de identificação de nome de rua 

na esquina da Rua Pitangueiras com a Av. Santa 

Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reposição dos canos do bueiro que estão quebrados 

na Rua Veneza, nº 1051, bairro Berto Círio. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutor de velocidade ou tachões na 

Av. Getúlio Vargas, próximo ao Mercado Ideal, 

bairro Berto Círio. 

 

MOÇÃO Nº 010/17: Manifestando  Repúdio  à  Metroplan pela maneira  

LEONARDO VIEIRA que vem tratando e desempenhando o serviço de 

fiscalização do transporte intermunicipal da 

Cidade de Nova Santa Rita realizado pelo 

Consórcio Vianova. 

 

MOÇÃO Nº 011/17: Manifestando  Repúdio ao Consórcio Vianova pela  

LEONARDO VIEIRA  maneira que vem tratando e desempenhando o 

serviço de transporte coletivo em Nova Santa Rita. 

 

OFÍCIO Nº 047/17: Enviado pela New Vision Informática, solicitando 

uso do Plenário desta Casa, no dia 24 de junho de 

2017, das 9:00 às 16:00, para realização de uma 

Feira das Profissões. 

 

COMUNICADO Nº 66331/17: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

valor de repasse de programa do FNDE. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 021/17 – 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/JUNHO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 521/17: PROJ.  LEI  Nº 010/17  –  Estabelece a isenção  da  

(Leonardo Vieira) taxa de inscrição em concursos públicos para os 

doadores de medula óssea e de sangue. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de  que  a  RGE Sul efetue a colocação  

ILDO MACIEL DA LUZ de um poste com luminária na Rua Arara, esquina 

com a Rua Concórdia, Loteamento Bela Vista. 

 

 No sentido de que a Corsan verifique o vazamento 

existente na Rua Primavera, em frente ao Salão de 

Festa da Nani, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

reative o Arquivo Histórico e Museu Municipal 

Emigdio Antônio de Oliveira, denominado pela 

Lei nº 617, de 23 de novembro de 2002. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de guard rail na Av. Getúlio Vargas, no 

trecho que corta o arroio Berto Círio, bairro Berto 

Círio. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a Corsan realize o conserto do 

PAVS da Rua Valdemar Vicente da Costa, em 

frente aos nos 576 e 535 do Loteamento Bela Vista, 

Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a Empresa de Telefonia OI faça 

a manutenção ou a retirada dos orelhões das ruas 

do Município, pois os mesmos não estão em 

funcionamento e estão muito depredados, se 

tornando inutilizáveis. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir um abrigo para a 

venda de produtos orgânicos em frente à praça da 

Rua Dr. Lourenço Záccaro, Centro. 
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PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que o Comando da Brigada Militar 

do 15º Batalhão de Polícia Militar analise a 

possibilidade de instalar um Posto 24 horas na 

entrada e saída do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua dos Marinheiros, bairro 

Califórnia. 

 

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

construção de uma pista para a realização de 

caminhadas ao redor da Praça no Condomínio 

Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e nivelamento da Rua A, esquina 

com a praça do Condomínio Recanto do Sol, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e nivelamento da Rua D, nº 65, 

Condomínio Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento e nivelamento da Rua C, em frente 

ao nº 74 e nº 81, Condomínio Recanto do Sol, 

bairro Pedreira. 

 

MOÇÃO Nº 009/17: Manifestando Congratulações aos funcionários dos  

ALEXSANDRO ÁVILA cemitérios dos bairros Caju, Berto Círio e 

Morretes: Senhores Agenor Antunes da Silva, 

Elemar da Cruz, Santo Palhanos dos Santos, Lauro 

José Alves Pires, Antônio Valdomiro dos Santos e 

Leomar Sodré. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 879/17: PROJ.  LEI Nº 020/17  –  De  autoria  do Vereador   

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Altera a redação do art. 1º 

da Lei nº 1303, de 19 de agosto de 2016. 
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PROCESSO Nº 863/17: PROJ. LEI  Nº 024/17  –  De  autoria  do Vereador 

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

Programa “Talentos da Terra” no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 808/17: PROJ. LEI  Nº 018/17   –   De autoria do Vereador   

(2ª PAUTA) Ildo Maciel - Autoriza a implantação no Município 

de Nova Santa Rita do “Programa Recomeçar a 

Viver”, de apoio às pessoas portadoras de câncer e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 809/17: PROJ.  LEI  Nº 019/17  –   De autoria do Vereador   

(2ª PAUTA) Ildo Maciel - Cria  o “Programa Prata da Casa”, 

que estabelece a obrigatoriedade  de 

disponibilização de oportunidade para a 

apresentação de grupos, bandas, cantores ou 

instrumentistas locais na abertura de eventos 

musicais que contam com financiamento público 

municipal. 

 

 
 

 

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 

.  .  . 


