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BOLETIM Nº 047/19 – 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/DEZEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E  

 

PROCESSO Nº 2040/19: PROJ.  LEI  Nº  041/19   –  Dispõe   sobre  normas       

(Poder Executivo)  relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de 

atividades econômicas e disposições sobre a 

atuação do Município como agente normativo e 

regulador e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

ALEXSANDRO ÁVILA patrolamento e colocação de britas na Rua 

Mamede da Costa Martins, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

roçada nas calçadas da Rua “A”, próximo ao nº 

541, Loteamento Vale Verde, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Adalberto Viegas e na Estrada dos Fragas, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada dos 

Pires, bairro Caju. 

 

JOSÉ ROSALES 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 

recolhimento do entulho descartado junto à 

calçada na Rua do Ipê com a Via do Contorno, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza da vala de escoamento da água pluvial no 

trecho próximo à Padaria do Fábio, que inicia no 

nº 509 até o nº 529, e patrolamento e colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Passo do Caí. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

limpeza, roçada e patrolamento da parte não 

asfaltada da Rua dos Pinheiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

alargamento e manutenção com colocação de 

rachão e, em seguida, compactação do solo com 

britas na curva próxima a antiga unidade de 

britagem localizada na Estrada dos Bloedow, 

bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

limpeza das paradas na Av. Getúlio Vargas, 

esquina com o Beco do Miguel, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

roçada nas laterais em toda a extensão da Rodovia 

Transaçoriana. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

patrolamento na Rua Capão do Padre, bairro Sanga 

Funda. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando ao  Presidente  do  Conselho Municipal  

JOCELINO RODRIGUES de Saúde cópias das atas de 2018 e 2019. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a RGE  Sul atenda à  solicitação  

RENATO MACHADO de recolhimento dos galhos acumulados nas 

calçadas depois que a referida empresa realiza 

podas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

conserto do concreto da Av. Getúlio Vargas, em 

vários pontos no trajeto do trevo da Califórnia até 

a InterCement Brasil, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de regularização de esgoto a céu 

aberto que passa por três lotes desocupados, estes 

de nos 50090109, 50090125, 50090139, todos na 

Rua Formosa e desembocando na residência da 

Rua dos Pinheiros nº 183, bairro Califórnia. 
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 No sentido  de que a RGE Sul efetue a instalação 

de iluminação pública numa extensão de 800 

metros na Estrada dos Fragas, bairro Sanga Funda. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente realize 

melhorias na Rua Sepé Tiaraju, colocando fresa 

asfáltica ou saibro, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

melhorias na Estrada dos Fragas, colocando fresa 

asfáltica, bairro Sanga Funda. 

 

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

pavimentação da Rua da Prainha, do cruzamento 

com a Rua Princesa Isabel até o final, bairro 

Morretes.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Rua “E”, 

próximo ao nº 147, Loteamento Parque das Rosas, 

bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise, 

com urgência, a possibilidade de colocar em 

atividade o poço artesiano comunitário localizado 

no Beco do Incra. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma câmera de 

videomonitoramento na esquina da Rua Lourenço 

Záccaro com a Rua Valdemar Vicente da Costa, 

Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua 

Timbaúva, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize 

parceria público-privada com uma instituição de 

ensino superior e disponibilize salas de aula na 

Escola Miguel Couto, no turno da noite, com o 

intuito de promover a educação e a qualificação 

profissional dos moradores do Município. 

 



4 

 

 

OFÍCIO Nº 35/19: Enviado pela Bancada do Partido Trabalhista 

Brasileiro – PTB, indicando como líder e vice-líder 

do partido na Câmara para o ano de 2020, o 

Vereador Alexsandro Ávila e o Vereador Paulo 

Ricardo Pinheiro de Vargas, respectivamente. 

 

OFÍCIO Nº 173/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

13 de dezembro, das 9h às 14h, para formação dos 

Visitadores do Programa Primeira Infância Melhor 

(PIM). 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 047/19 – 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/DEZEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

REQUERIMENTOS:  No   sentido   de   que   sejam   realizadas   Sessões  

MESA DIRETORA  Especiais dia 17 de dezembro próximo, 

objetivando a eleição da Mesa Diretora da Câmara, 

após a reunião ordinária prevista para a mesma 

data; e dia 02 de janeiro de 2020, às 19 horas, para 

a posse de seus membros. 

 

 No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para 

o dia 25 de fevereiro de 2020, seja transferida para 

o dia 26 do mesmo mês, às 18 horas, em virtude do 

feriado de Carnaval, com base no art. 3º, parágrafo 

único, do Regimento Interno desta Casa. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

RENATO MACHADO pavimentação da Rua Manoel Silveira, Centro, 

conforme solicitação de um abaixo-assinado dos 

moradores anexo ao documento. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto em todas as ruas do Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

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

revitalização dos quebra-molas e pintura da faixa 

de segurança em frente à Escola Homero Fraga, 

bairro Sanga Funda. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um braço de luminária na Rua dos 

Bloedow, próximo ao nº 3460, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a instalação de uma parada de ônibus 

com abrigo na Rua dos Bloedow, após o Clube 

Kaiser, sentido Centro/bairro, bairro Morretes. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que o Poder Executivo analise o 

anteprojeto de lei  anexo à presente Indicação, o 

qual “Dispõe sobre o alinhamento e a retirada de 

fios, cabos e equipamentos excedentes em desuso 

e desordenados, existentes em postes de energia 

elétrica e dá outras providências”, enviando a esta 

Casa projeto de lei que trate sobre a matéria.  

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a instalação padronizada de placas de 

identificação com o nome de todos os logradouros 

do bairro Morretes e localidade Vasconcelos 

Jardim. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize mais um motorista e um técnico de 

enfermagem para a ambulância de apoio do Pronto 

Atendimento do Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

revitalização e sinalização do trevo do bairro 

Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a RGE Sul realize a instalação 

de rede de baixa tensão no Beco do Vaseli, 

localizado na Estrada Pastor Júlio Adão Michel, 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE Sul realize a instalação 

de rede de baixa tensão no Beco do Sidi, 

localizado na Estrada Pastor Júlio Adão Michel, 

bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue 

revisão em todas as luminárias existentes no 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a CCR ViaSul realize 

manutenção nos acessos do trevo do bairro Berto 

Círio à BR-386. 
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 No sentido de que a secretaria competente realize a 

vistoria do PPCI (Plano de Prevenção Contra 

Incêndios) de todas as escolas municipais e 

departamentos públicos de Nova Santa Rita. 

  

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente 

determine que os postos de saúde passem a 

transmitir em seus televisores, programas 

informativos relacionados à saúde pública no 

Município. 

 

MOÇÃO Nº 019/2019: Subscrita por todos os Vereadores desta Casa, na 

qual manifestam apoio à EMATER/RS-ASCAR. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 2014/19: Proposta de Emenda à Lei Orgânica  nº 001/2019 -       

(1ª PAUTA) De autoria de Diversos Vereadores - Acrescenta o 

art. 114-A na Lei Orgânica do Município de Nova 

Santa Rita, que institui o Orçamento Impositivo e 

dispõe sobre a execução orçamentária e financeira 

da programação incluída por emendas individuais 

do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária 

Anual. 

 

PROCESSO Nº 2020/19: PROJ.  LEI  Nº  042/19  –   De  autoria   do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Estima  a  receita e fixa a despesa do 

Município de Nova Santa Rita para o exercício de 

2020.  

 

PROCESSO Nº 1958/19: PROJ. LEI Nº 071/19  –  De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Antônio Carlos Alves - Dispõe sobre a criação da 

“Semana da Valorização da Família” no Município 

de Nova Santa Rita. 

 

 

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 

.  .  . 

 


