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BOLETIM Nº 026/17 – 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/JULHO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1139/17: PROJ. LEI Nº 028/17 –  Altera  a Lei Municipal de    

(Poder Executivo) nº 21, de 03 de agosto de 1993 e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1140/17: PROJ. LEI Nº 029/17 –  Altera  a Lei Municipal de    

(Poder Executivo) nº 108, de 07 de janeiro de 1994 e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1152/17: PROJ. LEI  Nº  032/17  –   Autoriza  o Município a    

(Poder Executivo) efetuar cessão de uso de bem público, para fins de 

atividade cooperada de reciclagem de resíduos 

sólidos. 

 

PROCESSO Nº 1165/17: PROJ. LEI Nº 035/17  –  Dispõe sobre o Programa 

(Leonardo Vieira) Municipal de Prevenção e Controle do Diabetes 

nas crianças e adolescentes matriculados nas 

creches e demais estabelecimentos da rede pública 

municipal e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1145/17: PROJ. RESOLUÇÃO Nº 002/17 –  Dispõe sobre a     

(Jocelino Rodrigues) vedação ao pagamento de diárias em congressos, 

seminários, cursos de aperfeiçoamento, 

capacitação para vereadores e servidores de Cargo 

em Comissão. 

 

BALANCETE FINANCEIRO: Elaborado pela Câmara Municipal, competência 

janeiro a junho/2017. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 033, 034, 036 

e 037/2017. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

PAULO VARGAS instalação de uma placa de indicação “PARE” na 

Rua Primavera com a Rua dos Pinheiros, bairro 

Califórnia. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 implantação de um quebra-molas na Av. Getúlio 

Vargas, a cem metros do trevo da Califórnia, 

sentido Centro/Morretes. 
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Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 troca de canos de esgoto na Rua Timbaúva, entre o 

nº 515 e 545. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 implantação de um quebra-molas na Rua 

Timbaúva, em frente ao nº 545, bairro Califórnia. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 troca de luminária na Rua Canjarana, em frente ao 

nº 294, bairro Califórnia. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

a remoção de lixo na Rua “J”, ao lado do nº 117, 

Loteamento Popular. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada 

Capão do Padre, bairro Itapuí. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Cerejeiras, bairro Caju. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Passo 

da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Rua dos Colonos, próximo à 

Escola Nova Sociedade, bairro Itapuí. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a manutenção da Rua Canjarana, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

recolocação dos tachões na Rua Primavera, 

próximo à praça, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

recolocação dos tachões na Rua Primavera, em 

frente à Lancheria Primavera, bairro Califórnia. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de tachões nas ruas D e A, Loteamento 

Lago da Califórnia, bairro Califórnia.  

  

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

manutenção e limpeza da rede fluvial nas ruas 

Dona Guilhermina e Rodolfo Boyen, bairro 

Pedreira. 

 

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

manutenção dos tachões existentes em toda a 

extensão da Av. Santa Rita, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

o patrolamento e a colocação de britas na entrada 

da Rua Granja dos Sinos, esquina com a Rua A, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

manutenção do asfalto próximo ao nº 3548 da Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

desobstrução do esgoto na Rua da Pedreira, nº 109, 

bairro Pedreira. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de boca de lobo na Rua Maria José, 

próximo ao nº 86, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de boca de lobo na Rua Porto da 

Farinha, próximo ao nº 50, bairro Caju. 

 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Estrada 

Porto da União e Rua Alcides Amorim, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros no Loteamento Jardim Santa 

Rita, Centro. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada em toda a extensão da Estrada Sanga 

Funda, bairro Sanga Funda. 

 

MOÇÃO Nº 012/17: Manifestando repúdio ao corte de verbas da Polícia 

LEONARDO VIEIRA Rodoviária Federal. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  a  secretaria  competente  faça  

RODRIGO AVEIRO rede de escoamento de águas da chuva com caixas 

de bueiro nas ruas C e E do Loteamento Recanto 

de Sol, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de sonorizadores de trânsito e de placas 

de identificação com o nome das ruas Dona Nena e 

Arnaldo de Souza, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma capela mortuária no cemitério 

do bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

pavimentação em toda a extensão da Rua Vereador 

Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio. 

 

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de boca de lobo na Av. Getúlio Vargas, 

nº 2452, bairro Berto Círio. 

  

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de tachões nas proximidades do Beco 

dos Crentes na Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

 

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de uma placa de sinalização indicando 

“ESCOLA” e outra placa indicando “REDUZA A 

VELOCIDADE”, nas proximidades da Escola 13 

de Maio, na Estrada do Itapuí. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul realize o reforço da 

luz na Rua Modesto Antônio Nunes, bairro 

Morretes. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de iluminação na Estrada dos Sinos, nº 

500, bem como seja realizada revisão em toda a 

extensão da estrada, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo determine a 

construção de um refeitório na Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

PAULO VARGAS No sentido de que seja criado pelo Executivo 

Municipal o cargo de Motorista de Ambulância 

(Condutor de Veículos de Emergência), em 

consonância com a Lei Federal 12.998/14. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo denomine o 

estabelecimento público Academia de Saúde com 

o nome de “Academia de Saúde Orlei Antônio 

Nunes”. 

 

 No sentido de que seja incluído no calendário 

oficial do Município data alusiva ao “Dia do 

Motorista de Ambulância”, a ser comemorado 

anualmente no dia 10 de outubro. 

 

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

construção de uma parada de ônibus com abrigo na 

Av. Santa Rita, em frente ao nº 4193, bairro 

Califórnia. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente construa 

uma praça na Rua Hortênsia, bairro Floresta. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma academia ao ar livre no 

Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

de um poste localizado na Estrada Sanga Funda, nº 

950, bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan elabore um estudo 

para a implantação de hidrantes no Município de 

Nova Santa Rita, visando pontos estratégicos como 

igrejas, comércios, órgãos públicos e escolas. 
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 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de construção de um pórtico de 

entrada com identificação do Parque Olmiro 

Brandão, no acesso ao mesmo, localizado na Rua 

Passo do Caí. 

 

OFÍCIO Nº 111/17: Enviado pela SMEEC, solicitando uso do Plenário 

desta Casa, no dia 20 de julho de 2017, das 

8h30min às 11h, para realização de formação para 

os servidores que atuam no transporte escolar 

municipal. 

 

OFÍCIO Nº 3-COS: Enviado pelo 3º BSUP, solicitando que seja 

disponibilizado local e quatro computadores com 

acesso à internet, nos dias 26, 27 e 28 de setembro 

para apoiar as atividades da Comissão de Seleção 

do Serviço Militar. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo “Clube de Aventureiros Pequenos 

como Davi” da Igreja Adventista do Sétimo Dia, 

solicitando uso da Tribuna Popular com o objetivo 

de apresentar o clube a comunidade. Fará uso da 

palavra a Diretora, Senhora Ângela Oliveira. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens conforme Moção nº 009/17. 
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BOLETIM Nº 026/17 – 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/JULHO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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

(Mesa Diretora) artigos    do    Regimento     Interno    da     Câmara  

SOMENTE DISCUSSÃO Municipal de Vereadores de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 808/17: PROJ.  LEI  Nº 018/17   –   Autoriza a implantação   

(Ildo Maciel) 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  –   Cria  o “Programa Prata   

(Ildo Maciel) 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. 

 

PROCESSO Nº 879/17: PROJ. LEI Nº 020/17  – Altera a redação do art. 1º   

(Paulo Ricardo Vargas) da Lei nº 1303, de 19 de agosto de 2016. 

 

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. 

 

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. 
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 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. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1086/17: PROJ. LEI Nº 022/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Dispõe sobre o ensino 

de 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 –  De  autoria  do  Vereador    

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Institui o Programa 

Adote um Espaço Público. 

 

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

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira  - Cria  no  Município  de 

Nova Santa Rita/RS o Espaço Municipal da 

Cultura Nildo Bierhals e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 1091/17: PROJ. LEI Nº 031/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(2ª 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    

(2ª PAUTA) Paulo Vargas – Dispõe sobre o recolhimento de 

medicamentos vencidos e a devolução de 

medicamentos excedentes ainda em validade 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 

.  .  . 


