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BOLETIM Nº 045/19 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/NOVEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E  

 

PROCESSO Nº 1958/19: PROJ. LEI Nº 071/19  –  Dispõe sobre a criação da      

(Antônio Carlos Alves)  “Semana da Valorização da Família” no Município 

de Nova Santa Rita. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RODRIGO AVEIRO patrolamento e colocação de fresa asfáltica 

compactada na Rua Topázio e Rua Safira, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de fresa asfáltica 

compactada na Rua Bonfim, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

roçada nas margens da Av. Getúlio Vargas, no 

trecho da Escola Miguel Couto até o 3º BSUP. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Vereador Daniel Lima Pereira, Comunidade 

Vasconcelos Jardim. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção na iluminação pública da Av. Santa 

Rita, bairro Floresta. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

limpeza do esgoto que está entupido na Travessa 

13 do Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

colocação de britas no Beco 1 da Estrada Nova, 

bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

manutenção do quebra-molas em frente ao 3º 

BSUP, sentido Centro/Morretes, bairro Califórnia. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue a 

instalação de um banco na parada do Beco da 

Servidão, esquina com a Av. Getúlio Vargas, 

sentido bairro/Centro, bairro Berto Círio. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada na Rua Vinte de Março, do nº 290 até a 

esquina com a Rua José Pires Calino e em toda a 

extensão da própria José Pires Calino, bairro Berto 

Círio. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a instalação de quebra-molas ou redutor de 

velocidade na entrada principal do Parque de 

Eventos Olmiro Brandão, nas proximidades da 

guarita, em ambos os sentidos. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   

providencie iluminação na entrada principal do 

Parque de Eventos Olmiro Brandão, nas 

proximidades da guarita onde ficam os guardas 

que fazem a ronda no local. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza com recolhimento de lixo e um monte de 

terra em frente à Associação de Moradores do 

bairro Morretes, na Rua Jardim, nº 150. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza, roçada e manutenção da sinalização de 

trânsito da pista de rodagem, na Av. Getúlio 

Vargas, no trecho compreendido entre o trevo do 

bairro Califórnia até a Rua Princesa Isabel, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

o conserto, desobstrução e limpeza da boca de lobo 

localizada na esquina da Rua “N” com a Rua “A”, 

bairro Berto Círio. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO instalação de rede pluvial na Rua Ágata, bairro 

Caju. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de quebra-molas e placas de limite de 

velocidade em frente à Escola Campos Salles, 

bairro Califórnia. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente 

providencie projeto para instalação de uma 

academia ao ar livre junto à Escola Vasconcelos 

Jardim. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie projeto para instalação de uma 

academia ao ar livre a ser construída no espaço 

existente na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO  No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

efetue a pavimentação com PAVS na Rua Dulce 

Ferreira, bairro Califórnia. 

 

 No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

efetue patrolamento e colocação de britas em toda 

a extensão da Rua Antônio Modesto Nunes, bairro 

Morretes. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ  No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

efetue o recapeamento da Travessa 13 do 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de construir um posto da Brigada 

Militar no bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que o Poder Executivo firme 

parceria público-privada com empresas que façam 

coleta de móveis domésticos usados. 

 

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

instalação de uma parada de ônibus em pelo menos 

um dos sentidos da Rua Pastor Júlio Adão Michel, 

próximo ao nº 954, bairro Morretes. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocação de quebra-molas na 

Estrada Amilton Amorim, sentido bairro/Centro, 

antes da Cabanha Diamante Hotelaria, bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de cercar e pintar adequadamente o 

entorno do campo de futebol e arredores onde está 

a pracinha das crianças no final da Rua “A”, bairro 

Maria José. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente, com 

base na Lei Federal nº 13.465/2017, elabore 

projeto no sentido de viabilizar a regularização 

fundiária de todas as habitações e/ou lotes 

adquiridos no Município há cinco anos ou mais. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar o recapeamento da 

Estrada da Pedreira, no trecho que inicia na BR-

386 até a Logística G.A. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de faixas de segurança, placas de 

sinalização orientando sobre a velocidade e placas 

de preferência no cruzamento da Estrada do Caju 

com a Estrada Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

OFÍCIO S/N: Enviado pelo Sindicato dos Engenheiros do Rio 

Grande do Sul, solicitando uso do espaço 

destinado à Tribuna Popular durante a Sessão 

Ordinária do dia 26 de novembro de 2019, para o 

representante da entidade, Sr. Igor Silva Bearzi, 

falar sobre o trabalho realizado junto ao Município 

pela instituição que o tem como empregado, a 

EMATER/RS-ASCAR,  e uma defesa da 

necessidade dos serviços públicos prestados por 

esta empresa para o desenvolvimento rural de 

Nova Santa Rita e do RS. 
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OFÍCIO Nº 09/19: Enviado pelo MDB Nova Santa Rita, solicitando 

cedência do Plenário desta Casa no dia 

02/12/2019, às 19h, para realização da convenção 

municipal do núcleo de Juventude do MDB 

Municipal. 

 

OFÍCIO Nº 228/19: Enviado pelo Poder Executivo, convidando para 

evento em alusão ao “Dia Internacional de Luta 

das Pessoas com Deficiência”; “Declaração 

Universal dos Direitos Humanos” e “20 anos da 

Política Integrada Integradora”, a ser realizado no 

dia 30 de novembro de 2019, às 9 h, na Escola 

Miguel Couto. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens aos 

participantes da MOSTRATEC, conforme 

Moção nº 014/2019. 
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BOLETIM Nº 045/19 – 40ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 26/NOVEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1257/19: PROJ. LEI Nº 047/19 –  Dispõe sobre a limpeza de 

(Leonardo Vieira) terrenos baldios no Município de Nova Santa Rita 

e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1258/19: PROJ. LEI Nº 048/19  –  Dispõe sobre a criação do 

(Leonardo Vieira) Programa Municipal de Alfabetização Digital da 

Terceira Idade e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1371/19: PROJ. LEI  Nº 051/19  –  Institui o Fundo Especial 

(Renato Machado) do Poder Legislativo Municipal de Nova Santa 

Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

 

PROCESSO Nº 1473/19: PROJ.   LEI   Nº  054/19   –    Autoriza    o    Poder  

(José Rosales) Executivo a conceder benefício fiscal para imóveis 

que instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito 

municipal de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1496/19: PROJ.  LEI   Nº   056/19   –   Autoriza    o     Poder  

(Leonardo Vieira) Executivo Municipal a criar programa de 

atendimento às pessoas com epilepsia e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1578/19: PROJ. LEI  Nº  057/19 – Dispõe sobre a criação do  

(José Rosales) Sistema Municipal de Educação Ambiental no 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1579/19: PROJ.   LEI   Nº   058/19    –    Autoriza   o   Poder  

(José Rosales) Executivo do Município de Nova Santa Rita a 

instituir o Programa de Fomento ao 

Desenvolvimento de Atividade Econômica em 

Bens Tombados “Memória Ativa” e dá outras 

providências. 
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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.  

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1873/19: PROJ.  LEI   Nº  040/19   –   De  autoria  do  Poder     

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

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 1913/19: PROJ.  LEI  Nº  070/19  –  De autoria do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Institui a Semana da Orientação 

Profissional para o Primeiro Emprego nas escolas 

públicas municipais de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

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

(2ª 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 

(2ª 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. 
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PROCESSO Nº 1845/19: PROJ.  LEI  Nº 069/19  –  De autoria do  Vereador 

(2ª PAUTA) Paulo Ricardo de Vargas - Disciplina a colocação 

de placas explicativas em obras públicas no 

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 

 

Uso deste espaço pelo Senhor Igor Silva de Bearzi, representante do Sindicato dos 

Engenheiros do RS.  

 


