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BOLETIM Nº 044/19 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/NOVEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E  

 

PROCESSO Nº 1873/19: PROJ.   LEI   Nº    040/19     –     Autoriza o Poder     

(Poder Executivo)  Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PROCESSO Nº 1913/19: PROJ.  LEI  Nº  070/19  –  Institui  a   Semana   da      

(José Rosales)  Orientação Profissional para o Primeiro Emprego 

nas escolas públicas municipais de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1915/19: PROJ. DECRETO  LEGISLATIVO Nº 003/2019 -      

(Antônio Carlos Alves e Concede  o  Título  de Cidadão Nova Santa-ritense  

Guilherme Mota)  ao Senhor Coronel Oto Eduardo Rosa Amorim.  

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 082, 083, 085, 

086, 087, 088, 089 e 092/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a troca da tampa do bueiro em frente ao Posto de 

Saúde do bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

colocação de britas na Rua Carlos Gomes, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

limpeza da boca de lobo na Rua Lourenço Záccaro, 

esquina com a Rua Hélio Fraga, em frente à 

Secretaria da Fazenda, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

limpeza e pintura dos cordões no Loteamento Céu 

Azul, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

patrolamento onde não há pavimentação na 

Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

patrolamento na Rua Deoclécio Rodrigues, bairro 

Berto Círio. 
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LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a retirada de entulho no nº 342 da Rua “A”, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza da 

Rua 11 de Abril, bairro Berto Círio, no trecho não 

asfaltado desta via. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção e limpeza da Rua dos Marinheiros, 

bairro Califórnia. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Carlos 

de Souza Pereira, Comunidade Vasconcelos 

Jardim. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas nas ruas dos 

Bloedow e Volta Grande, bairro Morretes. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada na Av. Santa Rita, nº 3572 ao nº 3980, 

sentido Centro/bairro, bairro Califórnia. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto em erosão e troca de tampas de bocas de 

lobo na Rua dos Pinheiros, esquina com a Estrada 

do Passito, nº 700, bairro Califórnia, e que seja 

realizada revisão geral em todas as bocas de lobo 

localizadas nessas duas ruas. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto e troca de tampas de bocas de lobo na 

Rua Azaleia, esquina com a Rua Angazeiro, bairro 

Califórnia, e que seja realizada revisão geral em 

todas as bocas de lobo localizadas nessas duas 

ruas.  

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando à secretaria competente cópia  das  atas 

JOCELINO RODRIGUES do Conselho de Saúde do ano de 2018. 
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INDICAÇÕES: No  sentido  de  que o Poder Executivo coloque em 

RENATO MACHADO prática a Lei nº 13.708/18, de 14 de agosto de 

2018, que altera a Lei nº 11.350, de 5 de outubro 

de 2006, para modificar normas que regulam o 

exercício profissional dos Agentes Comunitários 

de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 

Que seja atualizado o salário no valor de R$ 

1.400,00 a partir de 01 de janeiro de 2020, 

conforme previsto na Lei. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, 

bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

estude a possibilidade de construir uma escola 

infantil de 0 a 3 anos no bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão na Estrada Nova, bairro 

Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO   No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede de energia elétrica nas ruas Topázio, Ágata, 

Safira e Ametista, próximas à entrada da Estrada 

Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

instalação de placas de sinalização de trânsito e 

placas indicadoras de ruas em toda a zona urbana 

do Município. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma subestação com 

transformador capacitado para suportar a energia 

da Escola Infantil Vó Luiza, bairro Califórnia.  

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma subestação com 

transformador capacitado para suportar a energia 

da Escola Hélio Fraga.  
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de completar o asfaltamento da 

Estrada da Pedreira, no trecho que inicia a partir da 

Logística GA até a parada 20, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

revitalização em todo o bairro Morretes, como 

repintura da sinalização da pavimentação de 

concreto e colocação de placas de trânsito; roçada, 

limpeza e patrolamento nos trechos da Estrada dos 

Bloedow, que dá acesso ao bairro. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

cercamento com tela de 1,80m de altura, bem 

como a manutenção e pintura dos equipamentos da 

academia ao ar livre e da pracinha ao lado do 

Posto de Saúde do bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza e cercamento com tela do cemitério do 

bairro Morretes, bem como a reforma da capela do 

mesmo. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

desassoreamento da vala e colocação de 20 canos 

para o esgoto pluvial em passeio público na Rua 

Carlos de Souza Pereira, nº 62, na localidade 

Vasconcelos Jardim. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus no sentido 

bairro/Centro, na Rua Porto da Farinha, próximo à 

esquina com a Rua João Serafim da Silveira, bairro 

Caju. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que o 4º Pelotão da Brigada Militar 

estude a possibilidade de efetuar ronda com 

fiscalização na Av. Getúlio Vargas, esquina com a 

Vasconcelos Jardim e até as proximidades do Rio 

dos Sinos, para coibir o abuso que vem 

acontecendo por parte de pessoas com carros e 

som em alto volume. 
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 No sentido de que a secretaria competente realize a 

construção de abrigos e banheiros nos pontos de 

táxi do Município e que seja liberado a livre 

circulação de táxis para embarque e desembarque 

de passageiros no terminal de ônibus. 

 

MOÇÃO 018/2019: Em   homenagem    ao  Corpo   de   Bombeiros   de    

ANTÔNIO CARLOS ALVES  Canoas,  a  ser  prestada  no  Grande Expediente da 

E GUILHERME MOTA Sessão Ordinária do dia 03 de dezembro de 2019.  

 

REQUERIMENTO: Solicitando  a  retirada do Projeto de Lei nº 055/19, 

JOSÉ ROSALES de sua autoria, o qual “Dispõe sobre o comércio de 

gaiolas no território do Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências.” 

 

OFÍCIO Nº 220/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Leonardo de Souza Vieira, referente ao sistema 

IPM. 

 

OFÍCIO Nº 227/19: Enviado pelo Poder Executivo, informando que a 

entrega da LOA 2020, prevista pela Lei Orgânica 

para ocorrer até o dia 15 de novembro, não será 

efetivada, sendo que o prazo que se pretende 

atender é até o dia 27/11/2019. 

 

OFÍCIO Nº 092/19: Enviado pelo IMAS, solicitando cedência do 

Plenário desta Casa no dia 09/12/2019, às 18h, 

para realização de Assembleia para apresentação 

do Cálculo Atuarial. 

 

CONVITE: Enviado pelo TCE/RS, convidando para a Sessão 

Especial de Posse do Presidente, Vice-Presidente e 

2º Vice-Presidente, que ocorrerá no dia 09 de 

dezembro de 2019, às 15 horas, no Auditório 

Romildo Bolzan do Palácio Flores da Cunha. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens ao “Dia da 

Consciência Negra”. 
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BOLETIM Nº 044/19 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/NOVEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

JOCELINO RODRIGUES efetue a construção de mais dez bocas de lobo na 

Rua “A”, bairro Berto Círio. 

 

 No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

efetue a construção de uma academia ao ar livre e 

praça de recreação no Loteamento Recanto da 

Quinta, bairro Berto Círio. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reestruturação e pintura dos quebra-molas em 

frente ao 3º BSUP, Av. Getúlio Vargas, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção da pavimentação na Rua “C” do 

Loteamento Recanto do Sol. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de câmera de monitoramento na esquina 

da Rua do Ipê, Loteamento Popular, com a Rua 11 

de Abril, bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de monitoramento na 

Av. Getúlio Vargas, esquina com a Rua Carlos de 

Souza Pereira, bairro Vasconcelos Jardim. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Av. Santa Rita, em frente ao 

Loro, bairro Centro. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de quatro luminárias na Praça do Céu 

Azul, bairro Berto Círio. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de fiscalizar os já existentes e os 

futuros loteamentos urbanos para que cumpram as 

normas da Lei nº 887 – Código Municipal de 

Obras, art. 45, referentemente a limpeza do local 

das obras. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de iniciar, o mais rápido possível, a 

pavimentação da Estrada Pastor Adão Michel, 

bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir capela mortuária e 

banheiros no cemitério do bairro Berto Círio e um 

planejamento para ampliação estrutural do 

cemitério do Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

construção de um ginásio de esportes municipal. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que o 4º Pelotão da Brigada Militar 

estude a possibilidade de efetuar ronda com 

fiscalização de trânsito na Av. Santa Rita, em 

frente à Escola de Educação Infantil Vó Luiza, 

entre às 7:00 e 8:00 e das 17:30 às 18:30 

aproximadamente, horários de entrada e saída das 

crianças. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudos e elabore projeto para construção de pista 

de caminhada e ciclovia paralela à Av. Santa Rita, 

em toda a sua extensão. 

 

MOÇÃO Nº 015/2019: À Assembleia Legislativa do Estado, manifestando  

PAULO RICARDO DE VARGAS protesto e repúdio contra os projetos de reforma 

estrutural do Executivo Estadual que buscam 

alterações do Plano de Carreira da Brigada Militar, 

Polícia Civil, Bombeiros Militares, SUSEPE, no 

Estatuto do Servidor em Geral e no Regime 

Próprio de Previdência Social do Estado. 
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MOÇÃO Nº 016/2019: À Assembleia Legislativa do Estado, manifestando  

PAULO RICARDO DE VARGAS protesto e repúdio contra os projetos de reforma 

estrutural do Executivo Estadual que buscam 

alterações do Plano de Carreira do MAGISTÉRIO 

Público, no Estatuto do Servidor em Geral e no 

Regime Próprio de Previdência Social do Estado. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1843/19: PROJ.  LEI   Nº 067/19  –  De autoria do Vereador  

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo de Vargas - Estabelece a 

obrigatoriedade de colocação de placas em obra 

pública municipal paralisada, contendo a 

exposição dos motivos da interrupção da obra e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1844/19: PROJ. LEI  Nº 068/19  –  De autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo de Vargas - Dispõe sobre o 

manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de 

artifício e artefatos pirotécnicos que possuem 

estampido no âmbito da área urbana do Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1845/19: PROJ.  LEI  Nº 069/19  –  De autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo de Vargas - Disciplina a colocação 

de placas explicativas em obras públicas no 

Município e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1778/19: PROJ.  LEI Nº 062/19  –  De autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Institui e inclui no calendário 

oficial do Município de Nova Santa Rita a 

“Cavalgada Santa-ritense do Outubro Rosa”, em 

comemoração ao “Outubro Rosa”, mês de 

prevenção ao câncer de mama. 

 

PROCESSO Nº 1802/19: PROJ.  LEI  Nº  035/19   –   De   autoria  do  Poder   

(2ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo a firmar 

convênio com o Estado do Rio Grande do Sul, por 

intermédio da Secretaria da Segurança Pública, 

com a interveniência do Corpo de Bombeiros 

Militar, visando à execução dos Serviços Civis 

Auxiliares de Bombeiro. 
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PROCESSO Nº 1803/19: PROJ.   LEI  Nº  036/19   –   De  autoria  do  Poder   

(2ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo a firmar 

cessão de uso de bem imóvel com o Estado do Rio 

Grande do Sul, através da Secretaria Estadual da 

Segurança Pública, com a interveniência do Corpo 

de Bombeiros Militar, objetivando a instalação do 

Corpo de Bombeiros Militar Padrão Comunitário 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 

.  .  . 

 


