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BOLETIM Nº 050/17 – 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/DEZEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1955/17: PROJ.    LEI   Nº   055/17    –     Autoriza  o  Poder 

(Poder Executivo) Executivo Municipal a firmar contrato de rateio 

para o ano de 2018 com o Consórcio Público de 

Saneamento Básico da Bacia Hidrográfica do Rio 

dos Sinos – Pró Sinos. 

 

PROCESSO Nº 1991/17: PROJ.    LEI   Nº   056/17    –     Autoriza  o  Poder  

(Poder Executivo) Executivo  Municipal a contratar servidores por 

prazo determinado.  

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 058, 059, 062 

e 065/17. 

 

EMENDAS:  Emendas modificativas ao Projeto de Lei nº 

063/17, o qual: Oficializa o nome das ruas “A”, 

“B”, “C”, “D” e “E” do Loteamento Lago da 

Califórnia, como ruas “Azaleias, Bromélias, 

Camélias, Dálias e Orquídeas”, respectivamente e 

dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RODRIGO AVEIRO operação “tapa buracos” na Travessa 12 do 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio, sendo este 

extensivo as demais ruas necessárias do 

loteamento. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada em toda a extensão da Av. Getúlio Vargas, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

manutenção do asfalto na Av. Santa Rita, do nº 

1034 até o nº 1210, bairro Caju. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

fechamento da parte de trás da parada localizada 

em frente ao nº 4190 da Av. Santa Rita. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada do lado esquerdo da parada de ônibus 

localizada na Av. Getúlio Vargas com a Rua do 

Ipê, sentido Nova Santa Rita/Berto Círio, entrada 

do Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa de bueiro na Av. Getúlio Vargas, 

na curva da Corsan, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção da academia ao ar livre no bairro 

Sanga Funda, próximo ao Mercado Fraga. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção do asfalto na Av. Deoclécio 

Rodrigues, próximo ao cemitério no bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

alargamento em toda a extensão da Estrada do 

Carioca, bairro Sanga Funda.  

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

inspeção da caixa coletora (boca de lobo) da Rua 

João Antônio de Oliveira, entre os nos 57 e 67. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

construção de bancos nas paradas antigas situadas 

no bairro Califórnia. 

 

  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

poda de galhos e colocação de asfalto frio em um 

buraco na Rua C, Loteamento Vale Verde. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção do acesso ao abrigo do ponto de 

ônibus da Rua Porto da Farinha, bairro Caju, em 

frente à Rua Maria Rita. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação das goleiras no campo de futebol e a 

roçada do campo e da praça na Rua B, Loteamento 

Maria José, bairro Caju. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento, colocação de britas e a roçada de 

ambos os lados da Rua Passo da Taquara, bairro 

Caju. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando ao Poder  Executivo informações sobre  

ALEXSANDRO ÁVILA o Processo em andamento há mais de quatro anos 

no Ministério Público sobre o abastecimento de 

água no bairro Porto da Figueira; sobre a 

construção de pedestal para a caixa d’água na 

Olaria Viviane; sobre o abastecimento no 

reservatório de água na Olaria Viviane; e sobre a 

distribuição da rede de água para os moradores do 

bairro. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido   de  que   o   Poder   Executivo  realize    

LEONARDO VIEIRA estudo e planejamento de mobilidade urbana, para 

a implantação de placas A-30a – Trânsito de 

Ciclistas, que adverte ao condutor do veículo a 

existência de ciclistas que circulam pela via ou 

cruzam pela pista. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente dê 

continuidade ao asfaltamento da Estrada da 

Pedreira, no trecho que começa em frente à 

Empresa de Transporte e Logística GA até o ponto 

de encontro entre a Estrada da Pedreira com a 

Estrada do Boqueirão do Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente proceda 

a ampliação do quadro de médicos incluindo a 

especialidade de pediatria nos postos de saúde do 

bairro Berto Círio e bairro Pedreira. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente proceda 

a ampliação do horário de atendimento do posto de 

saúde do bairro Berto Círio, até as 22 horas de 

segunda a sexta. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o nivelamento da entrada da Via do Contorno, no 

cruzamento com as ruas do Ipê e 11 de Abril, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da ponte na divisa entre os municípios de 

Nova Santa Rita e Capela de Santana, na Estrada 

Pró Álcool, bairro Sanga Funda. Enquanto não 

houver o conserto, que seja realizada a interdição 

da ponte para a passagem de veículos pesados em 

parceria com o Município de Capela de Santana. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um reservatório de água com pedestal 

e abastecimento semanal de água potável na Vila 

da Viviane, bairro Porto da Figueira. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de PAVS na Rua 11 de Abril, entre as 

Rua A e Rua 20 de Março. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza da parada de ônibus e colocação de um 

piso de concreto na mesma, na Estrada Nova, em 

frente ao Beco 3, bairro Sanga Funda. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um ponto de ônibus com abrigo na 

Rua Passo da Taquara, bairro Caju, próximo ao nº 

730. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

encanamento e a limpeza do arroio que atravessa a 

Rua Passo da Taquara, bairro Caju, próximo ao nº 

730. 

 

OFÍCIO Nº 11658/17: Enviado pelo TCE/RS, informando que a decisão 

referente às Contas de Governo do Município, 

exercício 2015, pode ser examinada para posterior 

julgamento, no site do Tribunal. 

 

OFÍCIO Nº 196/17: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando uso do Plenário desta Casa no dia 27 de 

dezembro, às 9h, para a apresentação, discussão e 

análise do Plano Municipal de Saúde (2018-2021). 
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OFÍCIO Nº 0046/17: Enviado pela Superintendência da Caixa, 

informando a celebração do Contrato de Repasse 

nº 847405/2017, entre o Município e a Caixa 

Econômica Federal, que tem por finalidade 

“Aquisição de Máquinas e Equipamentos 

Agrícolas”.  

 

OFÍCIO Nº 033/17: Enviado pelo FUNPREV, atendendo ao disposto 

na Lei nº 1405, art. 2º, comunica que o servidor 

Valdir Moura fez jus a aposentadoria por tempo de 

contribuição a partir de 15 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 050/17 – 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/DEZEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

REQUERIMENTO: No   sentido  de   que   sejam   realizadas    Sessões  

MESA DIRETORA Especiais dia 19 de dezembro próximo, para 

eleição da Mesa Diretora da Câmara, após a 

reunião ordinária prevista para a mesma data; e dia 

02 de janeiro de 2018, às 19h, para a posse de seus 

membros. 

 

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

RENATO MACHADO de rede de baixa tensão na Av. Getúlio Vargas, 

entre a Empresa Sapotec até a Proamb, bairro 

Morretes. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de cinco luminárias na Av. Getúlio 

Vargas, em frente  à Empresa Proamb, bairro 

Morretes. 

 

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

implantação de um quebra-molas próximo ao nº 

245 da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente efetue 

alargamento e revitalização em toda a extensão da 

Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente 

verifique junto ao DNIT a possibilidade de 

sinalização da faixa de travessia na rótula de 

acesso em frente ao monumento da Padroeira 

Santa Rita de Cássia, na BR-386. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para colocação de placas informativas sobre 

os bairros da cidade, informando onde inicia e 

onde termina o limite de cada bairro, trazendo 

informação necessária às pessoas que visitam a 

Cidade. 
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No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para modificação do trevo que liga a Rua 

Santa Rita com as estradas do Itapuí e Pedreira, em 

frente a parada 20 do bairro Floresta, para dar 

maior segurança às pessoas e aos veículos que nele 

circulam. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

implantação de quebra-molas antes da Hotelaria 

Cabana Diamante e em frente à residência nº 1020, 

bairro Sanga Funda. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente realize o 

conserto da guarita na capatazia da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

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

dedetização no cemitério do Caju, bairro Floresta. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

dedetização em todas as escolas do Município no 

período de recesso escolar. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que o Poder Executivo apresente um 

projeto de lei que formalize o fornecimento 

informatizado da segunda via das Fichas de 

Atendimento Ambulatorial (FAA) para cada 

atendimento clínico.   

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1911/17: PROJ.  LEI   Nº  053/17  –   De   autoria  do  Poder 

(2ª PAUTA) Executivo – Dispõe sobre a reserva de um 

percentual dos cargos e empregos públicos 

municipais para as pessoas portadoras de 

deficiência, nos termos do art. 37, inciso VIII, da 

Constituição da República e dá outras 

providências. 
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PROCESSO Nº 1919/17: PROJ. LEI  Nº 064/17 –  De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgar a relação dos 

medicamentos disponíveis na Farmácia Básica 

Pública Municipal de Saúde no site da Prefeitura 

bem como na Secretaria de Saúde e nos postos de 

saúde e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1920/17: PROJ.  LEI  Nº 065/17 – De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues – Institui a Brigada de 

Emergência da Câmara Municipal de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1921/17: PROJ. LEI Nº 066/17 – De autoria dos Vereadores 

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues e Leonardo Vieira – Dispõe 

sobre a Política de Prevenção à Violência Contra 

Educadores e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1922/17: PROJ. LEI Nº 067/17 – De autoria dos Vereadores 

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues e Renato Machado – Proíbe o 

ingresso em exposição de obras de arte e 

espetáculos que disponham de conteúdo impróprio 

para crianças e adolescentes no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita 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 

.  .  . 


