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BOLETIM Nº 022/17 – 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/JUNHO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 949/17: PROJ. RESOLUÇÃO Nº 001/17 –  Altera diversos     

(Mesa Diretora) artigos do Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Vereadores de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 957/17: PROJ.  LEI  Nº  027/17  –  Altera  a redação da Lei     

(Poder Executivo) nº 792, de 14 de julho de 2006, que institui o 

Sistema de Controle Interno no Município. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o  

IEDA MARIA BILHALVA patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

Passo da Taquara, nas proximidades do nº 513, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza das bocas de lobo da Rua 9 de Dezembro, 

Centro. 

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas nos locais necessários, 

principalmente no final do Beco do Barroso, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize a 

substituição da parada de ônibus localizada na Rua 

da Prainha, em frente ao Bar Farroupilha, bairro 

Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada do 

Marcolino, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

recolocação dos tachões na Av. Getúlio Vargas, 

próximo ao Posto de Saúde, bairro Berto Círio. 
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ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de placa de identificação com o nome da 

Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira, no início da 

mesma e em sua continuação. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro na Rua “F”, 

Beco 1, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Estrada Nova, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que 

providencie a colocação de uma parada de ônibus 

na Rua dos Pinheiros com a Rua da Vertente, 

bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e desobstrução dos valos na Rua Padre 

Eugênio Mees, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e retirada de entulhos na Av. Vereador 

Deoclécio Rodrigues, em frente ao nº 2787, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e retirada de britas e terra do asfalto em 

frente à Escola Vó Enedina, Av. Vereador 

Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio.  

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da Estrada Nova, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da Rua Porto da Farinha, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Rua Emancipação, bairro Floresta. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

poda de árvores na Rua Dr. Lourenço Záccaro, na 

altura do nº 70, Centro.  

 

REQUERIMENTO: Solicitando a  retirada  do Projeto de Lei nº 024/17, 

LEONARDO VIEIRA o qual “Dispõe sobre a criação do Programa 

Talentos da Terra no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências”, com base no art. 

114, inciso I, do Regimento Interno. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a  Corsan  efetue a extensão  da  

ALEXSANDRO ÁVILA rede de água até o Instituto Brasileiro Nova 

Esperança, situado na Rua Vereador Deoclécio 

Rodrigues, nº 980, ao lado do Loteamento Recanto 

da Quinta. 

 

 No  sentido de que o DNIT realize a instalação de 

poste de iluminação nas duas laterais da BR-386, 

nas proximidades do bairro Sanga Funda. 

 

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

implantação de um redutor de velocidade ou um 

quebra-molas na Av. Dr. Lourenço Záccaro, 

próximo à esquina com a Rua Nove de Dezembro, 

Centro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a Empresa InterCement Brasil 

realize um estudo visando a ampliação do espaço 

da área de terras do cemitério do bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutor de velocidade ou colocação 

de tachões na Av. Getúlio Vargas, próximo ao 

Mercado Dia, bairro Berto Círio. 

   

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus em frente ao 

Centro de Especialidades, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura de uma faixa de segurança em frente ao 

Mercado Ideal, bairro Berto Círio. 
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OFÍCIO Nº 091/17: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando uso do Plenário desta Casa, no dia 26 

de junho de 2017, às 9:00, para reunião de 

apresentação, discussão e análise do Relatório de 

Gestão Municipal de Saúde. 

 

OFÍCIO Nº 0788/17: Enviado pela Caixa Econômica Federal, 

encaminhando cópia de Notificação de Tomada de 

Contas Especial. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens pela passagem dos 13 anos da 

morte de Leonel Brizola. 
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BOLETIM Nº 022/17 – 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/JUNHO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

PROCESSO Nº 642/17: PROJ.    LEI    Nº   014/17   –   Dispõe    sobre     a   

(Ildo Maciel da Luz) 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  –  Institui o “Dia Municipal    

(Renato Machado) da Síndrome de Down”, o qual passará a constar 

no Calendário Oficial do Município. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 899/17: PROJ. LEI Nº 021/17 – De autoria dos Vereadores   

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira e Rodrigo Aveiro - 

Dispõe  sobre o ensino de   noções  básicas  sobre  

a  educação de  trânsito  nas escolas municipais do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 926/17: PROJ. LEI  Nº 025/17 –  De  autoria  da Vereadora   

(1ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Estabelece diretrizes para a 

implantação do Programa de Esclarecimento e 

Incentivo a Doação de Sangue no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

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

(2ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Altera a redação do art. 1º 

da Lei nº 1303, de 19 de agosto de 2016. 

 

PROCESSO Nº 863/17: PROJ. LEI  Nº 024/17  –  De  autoria  do Vereador 

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

Programa “Talentos da Terra” 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 

.  .  . 


