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BOLETIM Nº 042/19 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/NOVEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1778/19: PROJ.    LEI   Nº   062/19   –   Institui  e  inclui  no   

(Leonardo Vieira) 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   –   Autoriza    o   Poder   

(Poder Executivo) 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. 

 

PROCESSO Nº 1803/19: PROJ.    LEI   Nº   036/19   –   Autoriza    o   Poder   

(Poder Executivo) 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. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a retirada de barro e britas em frente à Escola Vó 

Enedina, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

retirada de entulhos na Rua do Ipê, Loteamento 

Popular. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

revitalização da faixa de segurança em frente à 

Escola Homero Fraga, bairro Sanga Funda. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada na Av. Getúlio Vargas, do final da área do 

3º BSUP até os trilhos do trem na Vasconcelos 

Jardim, nos dois sentidos da avenida, bairro 

Califórnia. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua “N”, do 

nº 100 até a esquina com a Rua “A”, bairro Berto 

Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a retirada de entulho em frente ao nº 130 da Rua 

Jardim, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a retirada de entulho em frente ao nº 199 da Rua 

Canjerana, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto da boca de lobo localizada em frente ao 

estacionamento do Mercado Bom Preço, na Rua da 

Vertente, bairro Califórnia. 

  

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

a instalação de um ponto de ônibus, coberto e com 

assento, na Rodovia Transaçoriana, nos 700 e 1000, 

bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue  a 

instalação de um redutor de velocidade na Rua 

Rodolfo Boyen, em frente ao nº 95, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

troca das tampas dos bueiros na Rua Nena, nos 30, 

84 e 131, e também na Rua Arnaldo de Souza, nos 

249 e 275, bairro Pedreira. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção e limpeza na Rua Sepé Tiarajú, bairro 

Berto Círio. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas na Rua 

dos Bloedow, próximo ao Beco do Barroso, bairro 

Morretes. 
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ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Maria Rita, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas em toda a 

extensão do Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas em toda a 

extensão da Estrada Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando à  secretaria   competente  informações 

DIVERSOS VEREADORES sobre as obras de pavimentação da Rua do Ipê: a) 

Qual o nome da empresa que está fazendo a 

terraplanagem desta obra? b) Qual o destino dado a 

terra retirada da Rua do Ipê, que está sendo 

alargada para, posteriormente, ser pavimentada? 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando à secretaria competente as seguintes 

informações: a) Quantas salas estão sendo 

ocupadas pela Secretaria Municipal de 

Administração e Planejamento no prédio do 

Laboratório Bioanálises? b) Qual o valor do 

aluguel destas salas? 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando à secretaria competente cópia do 

contrato com os valores atualizados, feito com a 

cooperativa para coleta seletiva no Município. 

 

 Solicitando à secretaria competente informações 

sobre as figueiras que foram retiradas da Rua do 

Ipê, para onde foram levadas e se foram 

replantadas. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

RENATO MACHADO efetue limpeza da caixa de esgoto pluvial que 

encontra-se entupida na Rua do Açude, em frente 

ao nº 601, bairro Calfórnia. 

 

 No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

efetue a poda de uma árvore na Rua Jardim, em 

frente ao nº 30, bairro Morretes. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente faça a 

inclusão do Município no Ministério da Cidadania 

no Programa “Município Cidadão”. 

 

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

colocação de redutores de velocidade (tachões) ou 

um quebra-molas na Estrada do Caju, nº 1835, e a 

colocação de uma placa de limite de velocidade de 

30km/h, no sentido Centro/bairro, como há no 

sentido contrário, próximo à Escola Tiradentes, 

bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de orientação “Proibido jogar 

lixo neste local”, na Av. Getúlio Vargas, no trecho 

do 3º BSUP até os trilhos do trem, em ambos os 

sentidos, na Vasconcelos Jardim, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção do quebra-molas que fica em frente à 

Escola Homero Fraga, devido ao grande número 

de veículos que circulam em alta velocidade na 

Rodovia Transaçoriana e passam na frente desta 

escola. 

 

 No sentido de que a Empresa Mujica analise a 

possibilidade de realizar a coleta do lixo na Rua 

Leonildo Quadros (antigo Beco da Geni), bairro 

Caju.  

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de instalar porteiro eletrônico e 

câmera de monitoramento nos portões de todas as 

escolas municipais. 

 

 No sentido  de que a RGE Sul realize o recuo do 

poste localizado na Rua da Pedreira, próximo ao nº 

149, bairro Pedreira. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a Corsan efetue a colocação de 

um cano da rede de esgoto pluvial que foi retirado 

pela mesma quando feita a instalação da rede de 

água, ou construa uma caixa no local, na Rua dos 

Bloedow, em frente ao nº 725, bairro Morretes. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a  

construção de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua dos Bloedow, próximo à curva passando o 

Clube Kaiser, sentido Centro/bairro, em frente à 

parada existente, bairro Morretes. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente elabore 

projeto de mobilidade urbana integrada entre as 

empresas de transporte coletivo Vianova e 

Charqueadense, com sistema de bilhetagem 

eletrônica. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

limpeza e desobstrução das valas, assim como 

roçada das margens ao longo da Estrada Pró 

Álcool. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de rede de baixa tensão na Estrada Passo da 

Taquara, no beco em frente ao nº 752, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada de ônibus na Travessa 

Nossa Senhora Aparecida, sentido bairro/Centro, 

bairro Caju. 

 

OFÍCIO Nº 224/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, encaminhando o calendário de matrículas 

do ano de 2020. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

 



6 

 

BOLETIM Nº 042/19 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/NOVEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1601/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  026/2019,  de       

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

penalidades administrativas a serem aplicadas pela 

prática de discriminação a pessoas idosas no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 1104/19: PROJ.LEI Nº 035/19 – Dispõe sobre a implantação  

(Rodrigo Aveiro) do Programa “Médico na Escola de Educação 

Infantil” do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1117/19: PROJ. LEI Nº 036/19 –  Altera  o  artigo 16  da Lei 

(Rodrigo Aveiro) nº 156, de 16 de setembro de 1994, que institui o 

serviço de transporte de escolares em Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1127/19: PROJ. LEI Nº 037/19  –  Dispõe  sobre a proibição   

(Leonardo Vieira) de qualquer cidadão descartar lixo nos logradouros 

públicos no âmbito do Município de Nova Santa 

Rita. 

 

PROCESSO Nº 1202/19: PROJ. LEI Nº 044/19 –  Estabelece o agendamento  

(Renato Machado) telefônico de consultas médicas para pacientes 

idosos e/ou portadores de deficiência, previamente  

cadastrados nas unidades de saúde do Município 

de Nova Santa Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 1265/19: PROJ. LEI  Nº 049/19  –  Dispõe sobre a proibição 

(José Rosales) por bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, 

lanchonetes, casas noturnas e similares do 

Município de Nova Santa Rita, efetuarem a 

cobrança de taxas sobre serviços prestados aos 

clientes nos respectivos estabelecimentos e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1267/19: PROJ. LEI Nº 046/19  –  Dispõe sobre a criação da 

(Antônio Carlos Alves) “Comenda Destaque Mulher Nova Santa-ritense”. 
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PROCESSO Nº 1324/19: PROJ. LEI  Nº  050/19  –  Autoriza  a   criação   do 

(José Rosales) Programa de Aproveitamento de Terrenos Baldios 

no Município de Nova Santa Rita para cultivo de 

hortaliças e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1415/19: PROJ. LEI  Nº 052/19  –  Dá  o  nome  de  “Johann 

(Leonardo Vieira) Hermann Glaus” à praça situada na Rua 

Primavera, bairro Califórnia e dá outras 

providências. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

PAULO RICARDO DE VARGAS efetue a sinalização indicando a proibição de 

estacionar na Av. Santa Rita, no trecho 

compreendido entre as ruas Timbaúva e do Açude, 

sentido bairro/Centro. 

 

 No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

estude a possibilidade de criar um Fundo 

Municipal de Segurança Pública destinado à 

compra de equipamentos e aparelhamento da 

Polícia Civil e Brigada Militar no Município. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Onze de Abril, no trecho 

entre a Rua Vinte de Março e Rua “A”, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de passeio para pedestres na Av. 

Getúlio Vargas, entre os nos 3830 e 3850, bairro 

Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de atualizar e ativar o Conselho 

Municipal de Desporto – CMD, criado pela Lei nº 

714, de 01 de outubro de 2004. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de duas novas tabelas de basquete na 

quadra poliesportiva da Escola Miguel Couto. 

 

 

 



8 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

desassoreamento dos valos e colocação de canos 

no Beco I da Rua Carlos de Souza Pereira, 

Comunidade Vasconcelos Jardim. 

 

 No sentido  de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede de energia elétrica visando o atendimento dos 

moradores do Beco I da Rua Volta Grande, 

Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido  de que a RGE Sul realize a troca de 

poste na Rua Ametista do Sul, em frente ao nº 31, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de sinalização de trânsito com 

as seguintes orientações: “Perímetro Escolar” e de 

velocidade permitida de “30km/h” a 50 metros de 

aproximação, nos dois sentidos das vias, de todas 

as escolas do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade para que em frente da 

Transportadora Trânsito, situada na Estrada da 

Pedreira, nº 1050, bairro Berto Círio, seja criado 

em parceria com esta empresa, um estacionamento 

amplo, sinalizado e asfaltado, para acomodar o 

grande número de veículos que ali circulam. 

 

 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

analise a viabilidade de erguer, o mais alto 

possível, suas linhas de transmissão telefônica que 

ficam junto aos postes de energia elétrica. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue 

instalação de tachões e sinalização em frente à 

residência nº 627 da Rua “A”, Loteamento Vale 

Verde, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

colocação de rede de escoamento pluvial na Rua 

dos Bloedow, bairro Morretes. 
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RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de mais 50 canos na Rua dos Bloedow, 

a partir do nº 3700, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto da Rua Vilson Xavier, em frente 

à oficina de bicicleta, bairro Berto Círio. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1738/19: PROJ.   LEI  Nº   038/19   –   De autoria  do  Poder   

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo a 

conceder o uso oneroso do Centro de Eventos do 

Parque Olmiro Brandão. 

 

PROCESSO Nº 1749/19: PROJ.  LEI Nº 063/19  –  De autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Autoriza o Poder Executivo a 

incluir o enxadrismo como atividade curricular do 

ensino fundamental no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1750/19: PROJ.   LEI  Nº 065/19  –  De autoria do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a transparência quanto 

à divulgação dos votos dos vereadores nas 

votações das proposições deliberadas pela Câmara 

Municipal de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1751/19: PROJ.  LEI  Nº  064/19  –  De autoria do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a implantação de 

torneiras econômicas em todas as escolas públicas 

municipais de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1766/19: PROJ.  LEI  Nº  066/19 –  De autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Alexsandro Ávila - Dispõe sobre o atendimento de 

idosos e pessoas com deficiência ou mobilidade 

reduzida em unidades de saúde do Município e dá 

outras providências. 
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PROCESSO Nº 1703/19: PROJ.  LEI Nº 060/19  –  De autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Revoga o inciso VII, do art. 101, 

da Lei nº 209, de 04 de janeiro de 1995 – Código 

de Posturas do Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1709/19: PROJ.  LEI Nº 061/19  –  De autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a remoção de árvores 

localizadas nos logradouros públicos e 

propriedades privadas no Município de Nova Santa 

Rita, que por doença ou outro motivo relevante 

possam vir a ameaçar a integridade física de 

pessoas ou causar dano ao patrimônio público ou 

privado 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 

.  .  . 

 


