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BOLETIM Nº 024/17 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/JULHO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1032/17: PROJ.  LEI   Nº  023/17  –  Cria  no  Município  de    

(Jair Antônio de Oliveira) Nova Santa Rita/RS o Espaço Municipal da 

Cultura Nildo Bierhals e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 031, 032 e 

035/2017. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  ao  Poder  Legislativo, em decorrência  

BANCADA DO PTB da aquisição de sistema audiovisual para registro 

das sessões legislativas, que transmita para a 

comunidade as sessões ordinárias e extraordinárias 

ao vivo no site da Câmara. 

  

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da lâmpada de iluminação pública na 

esquina da Av. Dr. Lourenço Záccaro com a Nove 

de Dezembro, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de sub-base na Rua da Estação, bairro 

Vasconcelos Jardim. 

 

 Solicitando à secretaria competente juntamente 

com a Empresa RGE Sul a colocação de um poste 

de iluminação pública na Rua das Pitangueiras, nº 

127, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

Ametista, nas proximidades do nº 09, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e o desentupimento do bueiro na Estrada 

Alcides Amorim, nas proximidades do nº 395, 

bairro Sanga Funda. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” e o patrolamento em toda 

a extensão da Rua Dez de Novembro, bairro 

Floresta. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

desobstrução de um bueiro na Rua “D”, próximo 

ao nº 160, Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos”, o patrolamento e a 

colocação de britas em toda a extensão da Rua 

Nove de Dezembro, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos”  e o patrolamento em toda 

a extensão da Estrada Alcides Amorim, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos”  e o patrolamento em toda 

a extensão da Rua Antônio Cândido Machado, 

bairro Sanga Funda. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada em toda a extensão da Av. Vereador 

Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza, capina e pintura do meio-fio em toda a 

extensão do Loteamento Lago da Califórnia, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de um quebra-molas na Estrada da 

Pedreira, bairro Pedreira. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura do meio-fio e da faixa de segurança em 

frente à Escola Vó Enedina, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada de entulhos em frente à casa de nº 50 da 

Rua José Pires Calino, bairro Berto Círio. 
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MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Rua 

Capão do Padre, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Av. 

Santa Rita, Beco 1 D, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua Emancipação, 

Rua Jardim e Rua Ferreira Machado, bairro 

Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Rua 10 

de Novembro e Rua das Hortênsias, bairro 

Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Rua dos 

Colonos Vila do Incra, Assentamento Itapuí. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

desobstrução do bueiro localizado na Estrada Porto 

da Farinha, em frente às residências nº 250 e nº 70, 

bairro Sanga Funda.  

 

REQUERIMENTO: No sentido de que o Grande  Expediente da Sessão 

ALEXSANDRO ÁVILA Ordinária prevista para o dia 18 de julho próximo 

seja destinado para homenagens aos funcionários 

dos cemitérios dos bairros Caju, Berto Círio e 

Morretes, com a entrega da Moção de 

Congratulações nº 009/2017. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RENATO MACHADO instalação de um redutor de velocidade na Rua 

“A”, esquina com a Rua “L”, conforme 

Requerimento da Prefeitura Municipal, Processo nº 

2299/2017, datado de 27 de abril de 2017. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a Vianova verifique o não 

cumprimento do horário de ônibus da rota 

Canoas/Nova Santa Rita às 6:55. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca das lâmpadas de iluminação pública no 

Condomínio Padre Réus. 

 

 No sentido de que a Metroplan verifique o não 

cumprimento do horário de ônibus da Empresa 

Vianova, rota Canoas/Nova Santa Rita às 6:55. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente realize o 

fechamento da Rua “B” do Loteamento Lago da 

Califórnia, todos os domingos das 14h às 18h, 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente instale 

uma praça no Loteamento Lago da Califórnia, 

bairro Califórnia. 

  

 No sentido de que a secretaria competente instale 

uma academia ao ar livre no Loteamento Lago da 

Califórnia, bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de canos para rede de esgoto na Rua da 

Igreja, nº 35, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que o Poder Executivo determine 

junto ao setor competente treinamento para os 

servidores que atuam no atendimento ao público 

nas repartições públicas do Município. 

 

CONVITE: Enviado pela Brigada Militar de Nova Santa Rita, 

através da Coordenadoria Regional do Programa 

Educacional de Resistências às Drogas e à 

Violência – PROERD, juntamente com a 

Prefeitura Municipal, através da Secretaria de 

Educação e Cultura, convidando para solenidade 

de formatura dos educandos e educandas atendidos 

no primeiro semestre de 2017, que será realizada 

no dia 07 de julho, às 9h, na Escola Municipal 

Victor Aggens. 
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OFÍCIO Nº 001/17: Enviado pelo Poder Executivo, solicitando uso do 

Plenário desta Casa, no dia 10 de julho de 2017, às 

18:30, para realização de Assembleia Municipal da 

Consulta Popular do Estado do Rio Grande do Sul 

2017/2018. 

 

OFÍCIO Nº 002/17: Enviado pelo Poder Executivo, solicitando uso do 

Plenário desta Casa, no dia 12 de julho de 2017, às 

18:00, para realização de Audiência Pública 

referente ao Plano Plurianual – PPA, para o 

período de 2018 a 2021. 

 

OFÍCIO Nº 042/17: Enviado pelo IMAS solicitando a divulgação sobre 

as Eleições para o Conselho Administrativo da 

entidade – Gestão 2017-2019, que serão realizadas 

nos dias 31 de julho e 01 de agosto de 2017. 

 

OFÍCIO GP Nº 152/17: Enviado pelo Poder Executivo, em reposta ao 

Pedido de Informações da Bancada do PTB, 

referente à solicitação de cópia integral do 

Processo Administrativo 938/17. 

 

OFÍCIO Nº 0685/17: Enviado pela Assembleia Legislativa do Estado em 

resposta à Moção nº 08/17 de Apoio à 

Regulamentação da Lei Kandir, proposta pela 

Bancada do PT. 

 

OFÍCIO Nº 134/17: Enviado pelo DNIT, em resposta à Indicação de 

autoria do Vereador Leonardo Vieira, referente à 

solicitação de alargamento na saída da Av. Santa 

Rita que dá acesso à BR-386, km 435, sentido 

interior/capital. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 024/17 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/JULHO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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

(Poder Executivo) de fevereiro de 2010. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO instalação de vinte metros de canos e uma caixa de 

escoamento na Rua Romeu Veríssimo, próximo ao 

nº 125, bairro Berto Círio. 

  

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE SUL efetue a instalação 

de rede de baixa tensão na Estrada Itapuí, passando 

o campo do Caju até o nº 5000, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na Rua 

Boqueirão do Caju, próximo ao nº 400, bairro 

Caju. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto do encanamento na esquina da Rua 

Valdemar Vicente da Costa com a Rua Aures B. da 

Costa, Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de canos como alternativa ao 

escoamento da água em frente ao terminal de 

ônibus na Av. Santa Rita, Centro. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalar um semáforo entre a 

Rua Juvenal Machado e Av. Santa Rita, nas 

proximidades do nº 565, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma cobertura para a área externa da 

capela mortuária do cemitério do bairro Morretes, 

sendo observadas as normas de acessibilidade para 

pessoas com necessidades especiais. 
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 No sentido de que a RGE SUL agilize a retirada de 

galhos que estão na calçada da Av. Santa Rita, em 

toda a extensão do Centro até o bairro Califórnia, 

referente as podas feitas para manutenção da rede 

elétrica. 

   

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

reforma e revitalização da Escola Vó Enedina, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de duas salas de aula e um refeitório na 

Escola Vó Enedina, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização do asfalto na Rua da Areia, trecho 

entre a Transportadora Trânsito até o trevo do 

bairro Berto Círio, com acesso à BR-386. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir ou conversar com os 

moradores proprietários de terrenos na Av. Santa 

Rita, sentido BR-386 até o trevo da Redemac, para 

que construam calçadas com acesso para Pessoas 

com Necessidades Especiais, nos dois lados da via, 

onde não estiverem construídas as mesmas. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um abrigo no ponto de táxi ao lado 

do Mercado Dia, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um abrigo no ponto de táxi em frente 

à Igreja, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo elabore 

projeto com vistas a possibilitar passagens de 

transporte público ao Agentes do Programa 

“Primeira Infância Melhor”. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 994/17: PROJ. LEI Nº 028/17 -  De  autoria   do   Vereador    

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Dá nome à Rua Portal 11 de 

Abril e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 949/17: PROJ. RESOLUÇÃO  Nº  001/17  –  De autoria da     

(2ª PAUTA) Mesa Diretora - Altera diversos artigos do 

Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Vereadores de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 957/17: PROJ.  LEI  Nº  027/17  –  De   autoria   do   Poder    

(2ª PAUTA) Executivo - Altera  a redação da Lei nº 792, de 14 

de julho de 2006, que institui o Sistema de 

Controle Interno no Município. 

 

 

 

 
 

 

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 

.  .  . 


