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BOLETIM Nº 045/17 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/NOVEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1793/17: PROJ. LEI Nº 060/17 –  Dá nome de “João Nelson  

(Mateus Marcon) Correa Flores” à praça situada no Loteamento 

Jardim Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1803/17: PROJ. LEI Nº 050/17  –  Estima  a  receita  e fixa a  

(Poder Executivo) despesa do Município de Nova Santa Rita para o 

exercício financeiro de 2018. 

 

PROCESSO Nº 1804/17: PROJ.   LEI   Nº   051/17  –   Autoriza  a   inclusão  

(Poder Executivo) de uma nova ação na Lei nº 1407/17 – LDO/2018. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 050, 051 e 

052/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

RODRIGO AVEIRO retirada de entulhos próximo à residência de nº 

2236 da Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada, patrolamento e colocação de britas na 

Estrada da Pedreira, nos dois pontos que não há 

pavimentação, bairro Pedreira.  

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada, patrolamento e colocação de britas em toda 

a extensão da Av. Deoclécio Rodrigues, bairro 

Berto Círio. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento da Rua Airton Senna, Rua Pampa e 

Rua Chê Guevara, Assentamento Santa Rita de 

Cássia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca de lâmpada em frente ao nº 329 da Rua das 

Tangerinas, Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 
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JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza e a retirada de terra sobre o asfalto em 

frente à Escola de Educação Infantil Vó Enedina. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção do asfalto na Av. Deoclécio 

Rodrigues, próximo ao cemitério, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento em toda a extensão da Estrada do 

Carioca, bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada, patrolamento e colocação de britas em toda 

a extensão da Estrada Zé Maria, bairro Sanga 

Funda. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de sub-base na Rua Deoclécio 

Rodrigues, bairro Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção das lâmpadas na Estrada Itapuí, quase 

em frente ao Beco Dona Laurinda, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção de uma boca de lobo que está 

desmoronando em frente ao nº 1832 da Rua Caju, 

bairro Caju. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

reparos no asfalto da Av. Santa Rita, nas 

proximidades do nº 1540, Centro. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revisão de lâmpadas das ruas A, B, C, D e E do 

bairro Lago da Califórnia.  
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INDICAÇÕES: No  sentido  de que a RGE SUL  realize  estudo  de  

LEONARDO VIEIRA viabilidade para a implantação de rede baixa no 

Beco Padre Landel de Moura, bairro Berto Círio, 

cuja atual rede provisória oferece risco à vida dos 

moradores. 

 

No  sentido de que a secretaria competente realize 

a manutenção e substituição dos tachões 

danificados em todas as vias da cidade, como 

forma de reduzir a velocidade dos veículos que 

nelas trafegam, assegurando assim maior 

segurança aos pedestres e motoristas. 

 

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

alargamento, colocação de saibro e roçada em toda 

a extensão do Beco São Paulo, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo envie à 

Câmara um projeto de lei que autoriza a doação de 

bens inservíveis do Município para associações e 

entidades sem fins lucrativos, conforme 

anteprojeto de lei anexo à presente indicação. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

ampliação da Escola Municipal José Bonifácio e 

cobertura da quadra poliesportiva da escola situada 

na Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um contrapiso e instalação de uma 

parada de ônibus nova no Boqueirão do Caju, 

esquina com o Loteamento Maria José, bairro 

Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para implantação de um Posto de Saúde no 

bairro Sanga Funda. 
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MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de uma academia ao ar livre e uma praça 

junto à Escola Treze de Maio, bairro Itapuí. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de um ponto de ônibus na Estrada 

Itapuí, esquina com a Estrada do Luizinho. 

 

COMUNICADO: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

valor de repasse de programa do FNDE. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Encaminhada pelo Vereador Alexsandro Ávila, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

27 de novembro de 2017, às 19 horas, para 

realização de reunião que terá como pauta a 

segurança no Munícipio. 

 

CONVITE: Enviado pela Assembleia Legislativa do Estado, 

convidando para a cerimônia de entrega do Prêmio 

Folha Verde VII Edição, no dia 04 de dezembro de 

2017, às 16 horas, no Teatro Dante Barone do 

Palácio Farroupilha. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens em comemoração ao 

“Dia da Consciência Negra”. 
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BOLETIM Nº 045/17 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/NOVEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de que seja realizada uma homenagem   

IEDA MARIA BILHALVA em decorrência do “Dia Internacional de Combate 

à Violência Contra a Mulher”, celebrado em 25 de 

novembro, durante o Grande Expediente da Sessão 

Ordinária do dia 05 de dezembro de 2017. 

 

MOÇÃO Nº 017/2017: Manifestando  congratulações à  Escola  de Ensino 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Fundamental Victor Aggens, à direção, professores 

E LEONARDO VIEIRA e demais funcionários, pelo trabalho social que 

vêm desenvolvendo em Nova Santa Rita.   

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue   

LEONARDO VIEIRA a instalação de tachões ao longo da Rua Emílio 

Antônio Pereira, Loteamento Paineiras, bairro 

Califórnia  

 

No  sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar um seminário pet para 

criadores, cuidadores, ONGS e simpatizantes da 

causa canina, para a troca de experiência e de 

informações, criação de uma rede de proteção 

contra maus-tratos e abandono de animais.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente viabilize 

rede de esgoto em toda a extensão da Rua L, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que o Poder Legislativo Municipal 

estude a possibilidade de transmitir as Sessões da 

Câmara de Vereadores ao vivo, via websites 

exclusivos. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade de construção de uma Escola de 

Educação Infantil no bairro Pedreira. 
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RENATO MACHADO  No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o patrolamento e a colocação de britas na Rua da 

Prainha, bairro Morretes. 

 

No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento, a colocação de britas e o 

recolhimento de entulho no final da Rua Dona 

Margarida, bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocar uma placa de 

advertência proibindo o depósito de resíduos na 

Rua Carlos de Souza Pereira, próximo à esquina da 

Av. Santa Rita e em toda a sua extensão, rua essa 

que dá acesso ao Rio dos Sinos e as lavouras de 

arroz.  

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente refaça o 

letreiro do nome da Escola Municipal Alfredo 

Amorim, localizada na Estrada Sanga Funda, 

bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a Corsan tape um buraco em 

frente à Loja Lebes, na Av. Santa Rita, Centro. 

 

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

limpeza, pintura do meio fio, roçada nos módulos 

de praças, bem como a confecção das tampas dos 

esgotos no tamanho de 50x50cm, no Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

cercamento da pracinha localizada na Rua do Ipê, 

em frente ao Mercado Popular, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

P A U T A 

.  .  . 

 

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 

.  .  . 


