
1 

 

 BOLETIM Nº 035/17 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/SETEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1458/17: PROJ. LEI Nº 054/17  –  Dá nome à Estrada Sanga 

(Mateus Marcon) Funda e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1492/17: PROJ. LEI Nº 055/17 – Dispõe sobre a inclusão do 

(Leonardo Vieira) tópico de estudo e discussão sobre política, ética e 

cidadania, em matéria da grade curricular do 

Ensino Fundamental e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 041 e 044/17. 

 

EMENDAS: Ao  Projeto  de  Lei  nº 042/17,  o qual “Autoriza o  

Renato Machado e  Poder  Executivo  Municipal  a  conceder desconto 

Ieda Maria Bilhalva no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), 

para os contribuintes que procederem à 

transferência de registro de veículo de sua 

propriedade para o Detran de Nova Santa Rita/RS, 

e recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores – IPVA para o Município 

de Nova Santa Rita/RS”.   

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

RODRIGO AVEIRO pintura do quebra-molas em frente à Escola Vó 

Luiza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Granja dos Sinos, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada e pintura do meio-fio na Rua A, bairro 

Berto Círio. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

revisão de lâmpadas e luminárias em toda a 

extensão da Rua das Flores e Vinte de Março, 

bairro Berto Círio. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

revisão de lâmpadas e luminárias na entrada da 

Rua Carlos Fraga, próximo a Cabanha Diamante, 

bairro Sanga Funda. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca das tampas de esgoto de 80X80 no 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

revisão de lâmpadas na Rua 11 de Abril e Rua N, 

bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

Gaúcha, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura da sinalização de pedestres na Rua Juvenal 

Machado (em frente à praça matriz) e na Av. Santa 

Rita (em frente ao shopping), Centro. 

 

 Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

 o patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

Ametista, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

 a manutenção necessária na Escola Infantil Vó 

Edith, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

a revitalização da pracinha existente na Escola Vó 

Edith, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

o alargamento, patrolamento, colocação de base e 

roçada em toda a extensão das ruas Capão da 

União e Carlos Fraga, bairro Porto da Figueira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a limpeza da Rua Passo do Caí, nas 

proximidades do nº 228, bairro Califórnia. 
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 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 a revitalização da pintura da faixa de segurança em 

frente à Escola Vó Luiza, bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

a limpeza dos bueiros na Rua José Pires Calino, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

a restauração com fresa asfáltica no Beco das 

Oliveiras, bairro Sanga Funda. 

 

MILTON REMELINK Solicitando   à  secretaria   competente  que  realize 

operação “tapa buracos” e colocação de saibro em 

toda a extensão da Rua 10 de Novembro, bairro 

Floresta. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

o rebaixamento do cordão na entrada da oficina do 

Dinho, Av. Santa Rita, próximo ao nº 1060, bairro 

Floresta. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

a roçada nos dois lados da Rua Boqueirão do Caju, 

bairro Caju. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a RGE Sul realize a extensão de 

ILDO MACIEL DA LUZ rede de baixa tensão em toda extensão na Av. 

Santa Rita, lado D, Beco 1, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de canos e PAVS na Rua Dulce 

Ferreira, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura da sinalização e a colocação de tachões em 

torno do açude embaixo da ponte, na Rua da 

Pedreira, bairro Berto Círio. 
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MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

colocação de paradas de ônibus nos seguintes 

locais: uma na Estrada da Granja no Condomínio 

Santa Rita Padre Réus; duas na Rua Airton Sena, 

próximo à curva da rua  e após a segunda curva, 

troca de parada de um lado da rua para o outro nº 

1365; uma na Rua Airton Sena, esquina com a rua 

do açude; uma na Rua Airton Sena, esquina rua do 

posto; uma na Rua Airton Sena com a Rua dos 

Pampas; uma na Rua Che Guevara, nº 140 e outra 

no final desta rua, Assentamento Santa Rita de 

Cássia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o DNIT realize estudo para 

alargar a faixa lateral (onde fica localizado o 

monumento da Santa), no sentido Centro de Nova 

Santa Rita para a BR-386, sentido Capital 

 

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

paisagismo, incluindo mudas de citronela e 

crotalária, no entorno da Escola Municipal Victor 

Aggens, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul realize a poda de 

árvores na Rua “J”, em frente à residência nº 128, 

bairro Berto Círio. 

 

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

canalização do esgoto na Estrada R. Bloedow, em 

frente ao nº 1973, bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente fiscalize 

e notifique o proprietário da residência localizada 

atrás da Escola Infantil Vó Edith, no bairro Caju, 

pois o esgoto da referida residência vai para o 

pátio da escola. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que o 15º BPM intensifique o 

policiamento ostensivo com blitz relâmpago em 

pontos e horários estratégicos nas vias de trânsito 

do Município. 
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MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

  

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens aos jovens Jansser Pinho Milk 

e Wilian Pinho Milk, conforme Moção 015/2017. 
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BOLETIM Nº 035/17 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/SETEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1249/17: PROJ.  LEI   Nº   040/17   –   Institui   a   “Semana    

(Jocelino Rodrigues) Municipal do Empreendedorismo” e dá outras 

providências. 

 

REQUERIMENTO: No    sentido   de   que   seja   realizada   Audiência 

ALEXSANDRO ÁVILA Pública na Câmara de Vereadores, para discussão 

de assunto referente à reconstrução da capela do 

cemitério do bairro Berto Círio, tendo como 

participantes representantes do Executivo e 

comunidade em geral. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

MILTON REMELINK pavimentação da Rua Nove de Dezembro, Centro. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul realize a extensão de 

rede de baixa tensão no Beco do Remo, próximo 

ao Beco do Nilo, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize 

estudo para que seja fornecido aos Agentes 

Comunitários de Saúde passe livre nos ônibus 

municipais. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a empresa ALL tome 

providências em relação às sinalizações nas 

travessas dos trilhos localizados na Estrada Volta 

Grande e na Av. Getúlio Vargas, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de distribuição de remédios básicos 

nos postos de saúde do Município. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo realize 

estudo para a implantação de um posto de saúde no 

bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um reservatório de água com pedestal 

e abastecimento diário de água potável na Vila da 

Viviane, bairro Porto da Figueira.  
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MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de lâmpadas e luminárias em toda a 

extensão da Estrada do Carioca, bairro Caju. 

 
 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1441/17: PROJ.  LEI  Nº  042/17   –   De   autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Altera dispositivos da Lei nº 1221, de 

19 de dezembro de 2014 – Código Tributário 

Municipal. 

 

PROCESSO Nº 1390/17: PROJ. LEI Nº 052/17  –  De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Denomina  o  “Beco  do 

Mosquito” no Loteamento Itapuí 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 

.  .  . 


