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BOLETIM Nº 046/19 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/DEZEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E  

 

PROCESSO Nº 1986/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  044/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Estabelece o 

agendamento 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 1987/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  052/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Dá o nome de ‘Johann 

Hermann Glaus’ à praça situada na Rua Primavera, 

bairro Califórnia e dá outras providências.” 

 

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

(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  –  Estima  a  receita e fixa a      

(Poder Executivo)  despesa do Município de Nova Santa Rita para o 

exercício de 2020. 

 

EMENDA: Emenda  modificativa  ao  art. 3º do  Projeto de Lei 

DIVERSOS VEREADORES nº 036/19, de origem Executiva, o qual “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.” 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOSÉ ROSALES reparo em luminária na Rua dos Bloedow, próximo 

à curva do Kaiser, sentido Centro/bairro, bairro 

Morretes. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Carlos 

de Souza Pereira, Comunidade Vasconcelos 

Jardim, bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Porto 

da Farinha, na entrada do Parque das Rosas, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

patrolamento em toda a extensão da Rua Deoclécio 

Rodrigues, do bairro Centro ao bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue 

limpeza na Rua Hermes Viana, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas, roçada e 

limpeza em toda a extensão da Estrada Volta 

Grande, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas nas ruas Açude, 

Azaleia e Angazeiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, limpeza e colocação de britas na 

Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza geral no paradão de ônibus do Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

roçada e colocação de meio fio na praça da Rua da 

Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

roçada no bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca das tampas dos bueiros na Rua Hélio Fraga, 

esquina com a Rua Lourenço Záccaro, bairro 

Centro. 
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PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a pavimentação da Rua do Açude. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   

notifique a empresa responsável pelas obras na 

Escola Campos Salles para que efetue o conserto 

do passeio público em frente a mesma. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   inclua 

na lista de prioridades de pavimentação e 

saneamento básico a Rua da Figueira, bairro 

Califórnia. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando   à    Secretaria   de    Desenvolvimento 

ALEXSANDRO ÁVILA Urbano e Habitação, referente ao Convênio 

realizado entre a Prefeitura e o INCRA, as 

seguintes informações: cópia do Convênio 

831062/2016; cópia do contrato com a Empresa 

Construções Pelotense Ltda.; qual a metragem 

realizada; quantos metros faltam; qual o valor pago 

até o momento; qual deputado enviou emenda 

parlamentar e o valor; qual a verba federal que o 

Município recebeu; e o valor da contrapartida.  

 

REQUERIMENTOS: No sentido  de que seja realizada Sessão Solene no 

ANTÔNIO CARLOS ALVES  dia 10 de dezembro de 2019, às 17h, para a entrega 

E GUILHERME MOTA do Título de Cidadão Nova Santa-ritense ao 

Senhor Coronel Oto Eduardo Rosa Amorim, 

conforme Decreto Legislativo nº 003/2019 e para 

realização de homenagem ao Corpo de Bombeiros 

de Canoas. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de convocar a Secretária Municipal de 

Educação e Cultura, Senhora Michele Martins dos 

Santos, para prestar esclarecimentos sobre as 

melhorias nos prédios das escolas municipais e a 

limpeza em geral do pátio e arredores das escolas. 
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MESA DIRETORA  No sentido de que sejam realizadas Sessões 

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. 

 

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.  
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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. 

 

 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. 
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OFÍCIO Nº 133/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa no dia 05/12/2019, às 18h, para realização de 

audiência pública referente à revisão do Plano 

Municipal de Saneamento Básico de Nova Santa 

Rita. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 046/19 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/DEZEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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.” 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

RODRIGO AVEIRO instalação de rede pluvial na Rua Ágata, bairro 

Caju. 

 

 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. 
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 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. 

 

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. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo entre em 

contato com o 3º BSUP e a InterCement para 

verificar a possibilidade de firmarem parceria para 

executar conserto com concreto usinado na Av. 

Santa Rita/Getúlio Vargas, desde o trevo da 

Califórnia até o final da mesma em Morretes. 

 

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. 
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 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. 

 

MOÇÃO Nº 020/2019: Manifestando   repúdio   ao   Governador  Eduardo    

JOSÉ ROSALES Leite, referente ao pacote de Reforma Estrutural do 

Estado – PEC 285/2019 e Projetos de Leis 

285/2019, 503/2019, 504/2019, 506/2019, 

507/2019 e 509/2019. 

 

 

 

P A U T A 

 

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

(1ª PAUTA) Antônio Carlos Alves - Dispõe sobre a criação da 

“Semana da Valorização da Família” no Município 

de Nova Santa Rita. 

 

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

(2ª 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 

(2ª 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. 

 

 

 

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 

.  .  . 

 

 


