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 BOLETIM Nº 033/17 – 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/SETEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1390/17: PROJ.  LEI  Nº 052/17  –  Denomina  o  “Beco  do 

(Jair Antônio de Oliveira) Mosquito” no Loteamento Itapuí e dá outras 

providências. 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 045/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

IEDA MARIA BILHALVA a troca de lâmpada e revisão de fotocélula na 

Travessa 22, Loteamento Popular, bairro Berto 

Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 manutenção do asfalto na Estrada da Pedreira e 

pintura em toda a extensão da via. 

 

  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

  a troca de lâmpadas de iluminação pública na Rua 

“C” do Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de britas ou material 

similar na Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento em toda a extensão da Estrada do 

Picadão, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 a colocação de uma tampa no bueiro localizado em 

frente à casa de nº 50, na Rua José Pires Calino, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento em toda a extensão da Estrada do 

Itapuí, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

a revitalização da pintura dos quebra-molas 

situados nas proximidades da Escola Vó Luiza, 

bairro Califórnia. 
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MILTON REMELINK Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de britas na Rua “C” 

do Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza na tubulação na Rua Maria José, nº 68, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa-buracos”, na Av. Santa Rita, nº 

1046, bairro Floresta. 

 

REQUERIMENTO: No   sentido  de   que  seja   realizada  uma  Sessão 

MESA DIRETORA Solene em comemoração à “Semana Farroupilha”, 

no dia 14 de setembro próximo, às 19h, no Piquete 

“João Cardoso”, no Parque de Eventos Olmiro 

Brandão. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

RODRIGO AVEIRO colocação de mais uma parada de ônibus na 

entrada da Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

 instalação de canos e de uma caixa de escoamento 

na Rua Carlos Demoliner, bairro Boqueirão do 

Caju. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões e sinalização em frente à 

residência nº 143 da Rua “A”, Loteamento Vale 

Verde, Centro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da calçada em frente à Escola Vó Luiza, 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize dentista, uma vez por semana, para 

prestar atendimento no turno da noite no Posto de 

Saúde do bairro Morretes. 
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IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar a fixação de goleiras nas 

quadras das escolas do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar licenciamento ambiental 

e criação de ossário nos cemitérios do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan faça conserto asfáltico 

na Av. Santa Rita, em frente ao nº 1046, próximo à 

Rua Emancipação, bairro Floresta. 

 

 No sentido de que a empresa ALL efetue a 

manutenção na travessa dos trilhos, no trecho da 

Volta Grande e também na Av. Getúlio Vargas, 

bairro Morretes. 

  

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente realize 

melhorias  no campo de futebol do Loteamento 

Maria José, bairro Caju, tais como: iluminação, 

corte de grama e colocação de britas na pracinha. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de luminárias e lâmpadas em todas as 

ruas do Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos para rede de esgoto na Rua da 

Igreja, bairro Berto Círio. 

 

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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões na Rua Boqueirão do Caju, 

nº 250, bairro Caju. 

 

OFÍCIO Nº 030/17: Enviado pela Secretaria Municipal de Indústria, 

Comércio e Desenvolvimento, solicitando, nos 

termos do art. 149 da Lei Orgânica, autorização 

Legislativa para o estabelecimento da empresa 

Vida Tecnologia Ambiental Ltda. 
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OFÍCIO Nº 185/17: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila de Souza, referente à 

reconstrução da capela do Cemitério do bairro 

Berto Círio. 

 

OFÍCIO Nº 186/17: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila de Souza, referente à construção 

de banheiros no Cemitério do bairro Berto Círio. 

 

OFÍCIO Nº 261/17: Enviado pelo Conselho Tutelar de Nova Santa 

Rita, convidando para reunião no dia 12 de 

setembro de 2017, às 15h, nas dependências desta 

Casa, onde a pauta será: planos, programas, 

instituição e as possibilidades de manutenção com 

as crianças e adolescentes e assuntos gerais. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo Banrisul, referente ao horário de 

funcionamento da sala de autoatendimento da 

Agência Nova Santa Rita. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 033/17 – 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/SETEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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 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. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de que  a  RGE  Sul  informe no  aviso  

RENATO MACHADO de suspenção de fornecimento de energia o código 

do cliente completo com o dígito. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de realizar a substituição de todas as 

luminárias existentes por de maior potência, na 

Rua Princesa Isabel, bairro Morretes. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um guard rail na curva próxima ao 

depósito de areia, nº 242, Estrada da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize 

estudo para implantação de um posto de saúde no 

bairro Sanga Funda. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente coloque 

em prática a Lei Municipal nº 1211/14, que dispõe 

sobre o incentivo ao cultivo das plantas citronela e 

crotalária, como método natural de combate à 

dengue no Município de Nova Santa Rita. 
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 No  sentido  de que  a  RGE  Sul  efetue a troca do 

poste localizado próximo ao nº 3100 da Estrada do 

Itapuí, bairro Caju.  

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que o DNIT construa, com urgência, 

uma elevada ou um viaduto na rótula de acesso da 

BR-386 com a Av. Santa Rita. 

 

 No  sentido  de que  a  RGE  Sul  efetue a 

instalação de um transformador na Rua Araras, no 

trecho que fica entre as ruas Concórdia e Tucanos, 

Loteamento Figueiras, Centro. 

  

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente realize a 

troca da localização da parada de ônibus situada na 

Av. Getúlio Vargas, nº 508, para outro local, bairro 

Berto Círio. 

 

 No  sentido  de que  a  RGE  Sul  refaça a 

instalação do poste de luz na Rua Carlos 

Demoliner, nº 87, bairro Boqueirão do Caju, pois o 

mesmo se encontra em frente ao portão da 

residência de um morador e no meio da rua. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar o paisagismo nos 

canteiros de acesso (BR-386/ bairros e Centro) do 

Município.  

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma praça com academia junto ao 

bairro Viviane, no Porto da Farinha. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma praça com academia junto à 

Escola Treze de Maio, na Rua do Itapuí, bairro 

Caju. 

 

MATEUS MARCON No  sentido  de que  o DNIT realize a troca do 

redutor de velocidade localizado na BR-386, 

próximo à Empresa Eletrosul, para a mesma 

rodovia no km-435, próximo ao Trevo da Santa. 
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 No  sentido  de que  a  Corsan tape um buraco em 

frente à Empresa PESA, localizada na Av. Santa 

Rita, s/n, bairro Floresta. 

 

MOÇÃO Nº 015/17: Manifestando   congratulações aos  irmãos  Jansser 

ILDO MACIEL DA LUZ Pinho Milk e Wilian Pinho Milk. 
 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1343/17: PROJ.   LEI  Nº 039/17  –  De   autoria   do   Poder   

(1ª PAUTA) Executivo - Cria o Programa Municipal de 

Agroecologia e Incentivo à Agricultura Orgânica. 

 

PROCESSO Nº 1346/17: PROJ.  LEI  Nº  041/17  –  De   autoria   do   Poder   

(1ª PAUTA) Executivo - Altera a redação da Lei nº  202, de 20 

de dezembro de 1994, que cria o Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Agropecuário – 

CMDR. 

 

PROCESSO Nº 1355/17: PROJ. LEI Nº 046/17  –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Denomina  a  Rua “A” 

do  Loteamento Paineiras, que passará a chamar-se 

Rua Emílio Antônio Pereira. 

 

PROCESSO Nº 1290/17: PROJ. LEI Nº 044/17  –  De  autoria  do  Vereador      

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

Nova Santa Rita o Projeto “Amigo da Escola”. 

 

PROCESSO Nº 1292/17: PROJ. LEI Nº 043/17  –   De autoria  do  Vereador      

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Declara   como  bem 

integrante do Patrimônio Sociocultural do 

Município a Banda Municipal de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1314/17: PROJ.  LEI Nº 047/17  –  De autoria  do  Vereador      

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe  sobre as normas 

referentes ao plantio de árvores exóticas e outras 

árvores de grande porte junto à rede de distribuição 

de energia elétrica e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 1315/17: PROJ.  LEI  Nº 048/17 –  De autoria  do  Vereador      

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe  sobre a colocação de 

placas em unidades de saúde do Sistema Único de 

Saúde com informações sobre os médicos e 

enfermeiros que realizam atendimento ao público. 

 

PROCESSO Nº 1328/17: PROJ. LEI  Nº 050/17  –  De autoria  do  Vereador      

(2ª PAUTA) Mateus Marcon - Dá nome à Rua “A” do 

Loteamento Vale Verde 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 

.  .  . 


