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BOLETIM Nº 025/17 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/JULHO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1115/17: Enviado pelo TCE/RS  - Contas de Governo 

Executivo Municipal, exercício de 2014. 

 

PROCESSO Nº 1086/17: PROJ.  LEI Nº 022/17  –  Dispõe sobre o ensino de    

(Jair Antônio de Oliveira) noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas 

escolas municipais do Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1087/17: PROJ. LEI Nº 033/17 –  Institui o Programa Adote    

(Jair Antônio de Oliveira) um Espaço Público. 

 

PROCESSO Nº 1131/17: PROJ.   LEI    Nº   030/17    –    Dispõe    sobre    o     

(Paulo Ricardo Vargas) reconhecimento, no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita, da profissão de motorista de 

ambulância (condutores de veículos de 

emergências), conforme atividades referidas no art. 

145-A do Código Brasileiro de Trânsito. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 024 e 

025/2017. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

PAULO VARGAS implantação de uma faixa de segurança na Av. 

Getúlio Vargas, em frente à Igreja Encontros de 

Fé, bairro Berto Círio. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 implantação de uma faixa de segurança na Av. 

Santa Rita, em frente à Igreja Assembleia de Deus, 

Centro. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 manutenção das luminárias em frente ao cemitério 

de Morretes, bairro Morretes. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 colocação urgente de luminárias no interior do 

pátio em frente à capela do cemitério de Morretes, 

bairro Morretes. 
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Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 revitalização urgente da Rua dos Pinheiros, lado 

direito da Rua Primavera, sentido Centro/bairro, 

bairro Califórnia. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 implantação urgente de uma lombada em frente à 

Câmara de Vereadores, Av. Dr. Lourenço Záccaro, 

Centro. 

  

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 implantação urgente de uma lombada em frente ao 

Centro de Especialidades, Av. Santa Rita, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

o patrolamento e a colocação de britas no Beco do 

Açude, próximo ao nº 254, localizado na Rua do 

Açude, bairro Califórnia. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento, roçada e colocação de britas na Rua 

Manoel Silveira, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

o patrolamento e a colocação de britas no Beco 1 

da Rua F, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

pintura de meio-fio, quebra-molas e faixa de 

segurança em toda a extensão da Rua da Pedreira, 

bairro Pedreira.  

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e colocação de uma placa com o seguinte 

aviso: “Proibida a entrada de animais”, na praça do 

Parque Olmiro Brandão. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de mais bancos na praça do Parque 

Olmiro Brandão. 
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LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

construção de dois quebra-molas na Rua Valdemar 

Vicente da Costa, um em frente ao nº 220 e outro 

em frente ao nº 480, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

implantação de uma faixa de segurança na Av. 

Santa Rita, próximo ao acesso da Rua Primavera, 

no bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização de pintura da faixa de segurança 

situada na Dr. Lourenço Záccaro, em frente à 

Praça da Bíblia, Centro.  

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

construção de paradas de ônibus com abrigo na 

Rua Timbaúva, sentido Rua dos Pinheiros/Av. 

Santa Rita, bairro Califórnia.  

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

construção de paradas de ônibus com abrigo na 

Av. Santa Rita, sentido bairro/Centro, próximo ao 

trevo e ao Mercado Vasconcelos Jardim, bairro 

Califórnia.  

  

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de braço com luminária no poste em 

frente à casa nº 24 da Estrada do Picadão, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Estrada do Luizinho até a Escola 

Nova Sociedade, bairro Itapuí. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza das bocas de lobo nas ruas B e C, próximo 

aos nos  211 e 211-2 respectivamente, Loteamento 

Maria José. 
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MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada no poste próximo à entrada do 

Loteamento Popular,  na Av. Getúlio Vargas, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no Beco do 

Incra, próximo à Escola Treze de Maio, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão de lâmpadas e luminárias na Estrada da 

Pedreira, trecho do Boqueirão do Caju até a Parada 

Vinte, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Av. Getúlio Vargas, no 

trecho da Tabaí até a Rua 20 de Março, bairro 

Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Av. Santa Rita, em 

frente à Ferragem Gaúcha, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Av. Getúlio Vargas, no bairro Berto Círio, 

principalmente em frente ao Beco do Miguel, na 

curva onde crateras se formaram devido às chuvas. 

 

REQUERIMENTOS: No sentido de que o Grande  Expediente da Sessão 

IEDA MARIA BILHALVA Ordinária prevista para o dia 25 de julho próximo 

seja destinado para homenagens em comemoração 

ao “Dia do Agricultor”. 

 

No sentido de que o Grande  Expediente da Sessão 

 Ordinária prevista para o dia 01 de agosto próximo 

seja destinado para a entrega do Título de Cidadã 

Nova Santa-ritense à Dra. Erica Reichelt. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  o 

RODRIGO AVEIRO fechamento lateral das paradas de ônibus do 

Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo sobre a implantação de ciclovia nas 

principais ruas do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de vigilância em frente 

ao Posto dos Bombeiros na Rua da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

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

pintura do meio-fio e a colocação de tachões na 

Av. Getúlio Vargas, na altura do nº 2470, bairro 

Berto Círio.  

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente 

determine um espaço para que seja construída uma 

praça com playground, bancos e espaço para 

atividade física no bairro Berto Círio. 

 

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de uma academia ao ar livre no bairro 

Berto Círio, em frente ao Clube Esperança. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a RGE Sul faça a substituição 

do poste localizado na Av. Santa Rita, em frente ao 

nº 1234, próximo à Ferragem Gaúcha, Centro. 

 

CONVITE: Enviado pela Coordenadoria da Mulher 

convidando para Seminário “Educação sem 

Machismo”, que ocorrerá no dia 13 de julho, às 

8:30 na sede da Câmara Municipal. 

 

OFÍCIO Nº 154/17: Enviado pelo Poder Executivo, remetendo a 

Projeção das Receitas, que servem de base de 

cálculo para o repasse da Câmara para os 

exercícios de 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, 

assim como o valor previsto para o repasse dos 

exercícios de 2018, 2019, 2020 e 2021, calculado 

com o percentual máximo de 7%. 
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CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo Banrisul, em reposta a solicitação do 

Vereador Renato Machado para abertura dos 

caixas eletrônicos aos domingos nos horários 

conforme dias normais. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens em comemoração ao “Dia do 

Bombeiro”. 
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BOLETIM Nº 025/17 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/JULHO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 763/17: PROJ.  LEI  Nº  017/17   –   Institui    o   Programa   

(Rodrigo Aveiro) “Adote uma lixeira” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

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. 

 

 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. 
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 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. 

 

ILDO MACIEL No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

analise a possibilidade de criar no Município a 

Coordenadoria de Fomento da Aquicultura e da 

Pesca. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1032/17: PROJ. LEI Nº 023/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira  - Cria  no  Município  de 

Nova Santa Rita/RS o Espaço Municipal da 

Cultura Nildo Bierhals e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1091/17: PROJ. LEI Nº 031/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(1ª PAUTA) Paulo Vargas  - Cria  homenagem ao servidor 

público municipal no fim de suas atividades 

profissionais. 

 

PROCESSO Nº 1092/17: PROJ. LEI Nº 032/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(1ª PAUTA) Paulo Vargas – Dispõe sobre o recolhimento de 

medicamentos vencidos e a devolução de 

medicamentos excedentes ainda em validade e dá 

outras providências. 

 

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

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Dá nome à Rua Portal 11 de 

Abril e dá outras providências. 
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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 

.  .  . 


