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BOLETIM Nº 040/17 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/OUTUBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1662/17: Veto  total  ao  Projeto  de  Lei   nº   048/2017,   de 

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre 

colocação de placas em unidades de saúde do 

Sistema Único de Saúde com informações sobre 

médicos e enfermeiros que realizam atendimento 

ao público”. 

 

PROCESSO Nº 1661/17: PROJ.  LEI  Nº  059/17   –   Institui  no  calendário   

(Leonardo Vieira) oficial do Município de Nova Santa Rita o 

“Novembro Azul”, mês de reflexão sobre a 

importância da prevenção ao câncer de próstata e 

dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 053 e 055/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

ALEXSANDRO ÁVILA colocação de rede de esgoto fluvial na Rua do 

Miguel, em frente à casa de nº 116, bairro Berto 

Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

 conserto do buraco na Av. Getúlio Vargas, em 

frente à Escola Miguel Couto, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

 conserto do buraco em frente à casa nº 199 da Rua 

Cerejeira, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  

providencie a instalação de uma placa de 

sinalização para o quebra-molas (2º quebra-molas 

da estrada, na subida da lomba sentido 

Centro/bairro) na Estrada Sanga Funda, bairro 

Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Hortênsia, bairro Floresta. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção do asfalto no trevo de acesso à Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção do asfalto na Rua 20 de Março, 

próximo ao nº 629, bairro Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento da Rua Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua Caju, no trecho da 

parada 20 até o nº 510, bairro Caju. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

o patrolamento da Estrada do Picadão, bairro 

Itapuí. 

  

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

os reparos necessários no asfalto da Rua Santa Rita 

ao Caju (rua do cemitério), bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

os reparos necessários no asfalto da Rua Caju, 

bairro Caju. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

operação “tapa buracos” em frente ao Mercado 

Floresta, nº 1323, Av. Santa Rita, bairro Floresta. 

 

  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada em toda a extensão da Estrada Sanga 

Funda, bairro Sanga Funda.  

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua do 

Açude, bairro Califórnia. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

desentupimento e ampliação de uma boca de lobo 

na Av. Santa Rita, em frente ao nº 3322, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue   

manutenção do asfalto na Rua Vilson Xavier, no 

trecho que liga na Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

RENATO MACHADO pintura do quebra-molas e faixa de segurança em 

frente à Escola Barão de Teresópolis, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

 colocação de uma parada de ônibus com cobertura 

e banco na Estrada da Pedreira, entre as ruas “B” e 

“C” do Loteamento Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente faça a 

extensão da rede de iluminação pública na Rua 

Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 pavimentação em toda a extensão da Rua 

Hortênsia, bairro Floresta. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente 

verifique junto ao DNIT a possibilidade de 

sinalização da faixa de travessia na rótula de 

principal acesso ao Município, em frente ao 

monumento da Padroeira Santa Rita de Cássia, na 

BR-386. 

 

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

 instalação de abrigo na parada de ônibus na Av. 

Getúlio Vargas, próximo à Igreja Assembleia de 

Deus no bairro Berto Círio, nº 1774, em frente ao 

posto de gasolina. 
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MATEUS MARCON  No sentido de que a RGE Sul realize o conserto de 

um poste em frente ao nº 1010, próximo à 

Indústria de Borrachas Faccini, localizado na 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de redutor de velocidade e placa de 

curva perigosa próximo ao nº 60 e nº 150 da 

Estrada João Corrêa, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir o passeio na Estrada 

Sanga Funda, do nº 110 até 732, bairro Sanga 

Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de construir uma cobertura para a 

área externa da capela mortuária do cemitério do 

bairro Morretes. Solicita ainda, que a construção 

seja feita dentro das normas de acessibilidade para 

os moradores com necessidades especiais. 

 

  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir em todos os bairros da 

cidade, em áreas institucionais da prefeitura, 

ECOPONTOS. Tendo em vista que somente estes 

locais se destinam para o descarte de galhos, 

entulhos, móveis usados, eletroeletrônicos, etc. E 

que seja criado normas que estabeleçam multas 

para o indivíduo que desrespeitar as regras do local 

de descarte.  

 

OFÍCIO Nº 002/17: Enviado pelo Sindicato do Servidores Municipais 

de Nova Santa Rita, convidando para festividade 

em comemoração ao Dia do Servidor Público, que 

ocorrerá no dia 26 de outubro de 2017, às 17 horas, 

no Salão de Festas Bali Bar Restaurante. 

 

OFÍCIO Nº 072/17: Enviado pela Corsan, em resposta à Indicação de 

autoria do Vereador Rodrigo Aveiro, referente ao 

abastecimento de água nos piquetes do Parque 

Olmiro Brandão. 
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CONVITE: Enviado pela Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente, convidando para evento de implantação 

da coleta seletiva de resíduos sólidos, que ocorrerá 

no dia 29 de outubro de 2017, às 16h, no Parque de 

Eventos Olmiro Brandão,  

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens em comemoração ao 

“Dia do Servidor Público”. 
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BOLETIM Nº 040/17 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/OUTUBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1284/17: PROJ.   LEI   Nº   042/17   –     Autoriza   o   Poder     

(Renato Machado e  Executivo   Municipal   a    conceder  desconto   no 

Ieda Maria Bilhalva) 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.  

 

PROCESSO Nº 1542/17: PROJ. LEI Nº 044/17  –  Dispõe sobre as diretrizes 

(Poder Executivo)    orçamentárias para o exercício financeiro de 2018. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

ALEXSANDRO ÁVILA instalação de um guard rail na Vila Ramão, 

passando a Transportadora Plimor, próximo ao 

quebra-molas de quem vai da BR para Sanga 

Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO   No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de rede fluvial em toda a extensão do 

Beco do Esperança, bairro Berto Círio. 

 

No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste na Rua Hermes Viana, nº 331, bairro Berto 

Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

remodelação do ponto de ônibus da Av. Santa Rita, 

localizado em frente à Loja Lebes, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de construir uma proteção metálica 

(guard rail) às margens do arroio Berto Círio, 

localizado na Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a secretaria competente realize a 

construção de uma galeria em frente ao nº 775 da 

Rua Esperança, bairro Califórnia. 
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 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

realize a troca de um poste em frente ao nº 658 da 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda. 

 

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

pavimentação asfáltica da Estrada Álvaro Ignacio 

Fernandes, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos entulhos existentes na Rua Alcides 

Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de providenciar um espaço junto ao 

Parque Olmiro Brandão para a construção de um 

galpão nos moldes dos que já estão lá, para a 

Câmara de Vereadores. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na esquina da 

Rua Volta Grande com a Modesto Nunes, Vila 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1609/17: PROJ.  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  002/17  -    

(1ª PAUTA) De   autoria   do   Vereador Renato Machado - 

Concede a Medalha de Honra ao Mérito Poder 

Legislativo ao Senhor Jorge Baez Nunes. 

 

PROCESSO Nº 1618/17: PROJ.  LEI  Nº  048/17  –  De   autoria   do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza   o  Município  a  restituir o 

valor da taxa de transferência de veículos. 

 

PROCESSO Nº 1619/17: PROJ.  LEI  Nº  047/17  –  De   autoria   do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza  o  Poder Executivo 

Municipal a conceder abono salarial aos Agentes 

Comunitários de Saúde. 
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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 

.  .  . 


