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BOLETIM Nº 043/19 – 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/NOVEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1851/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  031/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Torna obrigatório o 

fechamento de valas e buracos abertos por empresa 

pública ou privada nas vias públicas do Município 

e dá outras providências.” 

 

PROCESSO Nº 1843/19: PROJ.     LEI     Nº    067/19     –     Estabelece     a     

(Paulo Ricardo de Vargas) 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  –  Dispõe sobre o manuseio,   

(Paulo Ricardo de Vargas) 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 – Disciplina a colocação de   

(Paulo Ricardo de Vargas) placas explicativas em obras públicas no 

Município e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES patrolamento e colocação de britas na Rua “L”, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua “B”, 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

limpeza das bocas de lobo na Rua Veneza, bairro 

Berto Círio. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção, patrolamento, colocação de britas e 

limpeza na Rua Dona Margarida, bairro Morretes. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza na 

Rua Adalberto Viegas, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza na 

Rua Ametista e demais ruas que atravessam a Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

fechamento dos buracos na extensão do Beco do 

Esperança. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada e limpeza no passeio público ao longo da 

Av. Santa Rita, desde a Rua do Ipê até o trevo da 

Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, alargamento e limpeza das ruas 

Gaúcha e Fortaleza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, manutenção e colocação de britas 

nas ruas Esperança e Formosa, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas nas ruas 

Passito, Guajuviras e Pinheiros (trecho sem 

asfalto), bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

a colocação de fresa asfáltica ou saibro na Rua 

Maria Rita, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue  a 

sinalização de proibido estacionar nos dois 

sentidos da Estrada da Pedreira, do nº 230 até o 

Posto da Brigada Militar, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

troca da tampa do bueiro na Rua Maria Januária, 

183, em frente à Escola Infantil Semeando, bairro 

Berto Círio. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando à  secretaria  competente  cópia  da  ata 

JOCELINO RODRIGUES  do Conselho de Saúde nº 412, do ano de 2018. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando à secretaria competente informações 

referentes à convocação dos motoristas aprovados 

em concurso, fila de espera e previsão de 

chamamento, pois foi verificado que a Secretaria 

da Saúde está com déficit muito grande de 

motoristas para atender a grande demanda desta 

secretaria. 

 

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

pavimentação da Rua 11 de Abril, no trecho da 

Rua “A” até a Rua 20 de Março, bairro Berto 

Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de quatro luminárias na Praça do Céu 

Azul, bairro Berto Círio. 

 

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. 

 

OFÍCIO Nº 216/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Rodrigo Aveiro, referente à solicitação de cópia de 

contrato da Empresa Bioanálises e metodologia 

utilizada para atendimento. 

 

OFÍCIO Nº 217/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente à locação de imóveis 

utilizados pelo Município. 
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OFÍCIO Nº 219/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente ao não 

atendimento da Lei nº 1262/15, a qual “Autoriza o 

Poder Executivo a conceder aos servidores 

municipais no mês de outubro, 100% (cem por 

cento) de subsídio ao rancho básico mensal”. 

 

OFÍCIO Nº 223/19: Enviado pelo Poder Executivo, em atendimento ao 

Requerimento de Convocação do Secretário 

Municipal de Desenvolvimento Urbano e 

Habitação, Sr. Miguel Henrique Vieira, sugerindo 

o dia 14 de novembro, às 15 horas, para realização 

da audiência requerida. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 043/19 – 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/NOVEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

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 Califórnia. 

 

 No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

efetue a poda de uma árvore na Rua Jardim, em 

frente ao nº 30, bairro Morretes. 

 

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. 
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 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. 

 

 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. 
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 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. 

 

MOÇÃO Nº 014/2019: Em   homenagem  aos  integrantes  das  escolas  do   

JOSÉ ROSALES Município que participaram da MOSTRATEC. 

 

 

 

P A U T A 

 

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

(1ª 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   

(1ª 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. 

 

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

(1ª 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. 

 

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

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

conceder o uso oneroso do Centro de Eventos do 

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

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª 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. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 

 


