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BOLETIM Nº 005/19 – 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/MARÇO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 117/19: PROJ.  LEI  Nº 004/19  – Autoriza o pagamento de  

(Poder Executivo) complemento do vencimento básico dos Agentes 

de Combate às Endemias e dos Agentes 

Comunitários de Saúde, para observância do Piso 

Nacional fixado através de Lei Federal nº 

13.708/2018. 

 

PROCESSO Nº 163/19: PROJ.   LEI   Nº  005/19   –   Autoriza    o     Poder  

(Leonardo Vieira) Executivo Municipal a estabelecer diretrizes para a 

Política Pública Municipal de Proteção, Inclusão e 

Acompanhamento Educacional dos alunos com 

epilepsia na rede municipal de educação da cidade 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

EMENDA: Emenda Aditiva ao Projeto de Resolução nº 001/19 

(Jocelino Rodrigues) o qual “Veda o pagamento de diárias aos 

vereadores e servidores de cargo em comissão da 

Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita.” 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

ILDO MACIEL DA LUZ reparos no asfalto na Rua Primavera, próximo ao 

Supermercado Primavera, bairro Califórnia. 

 

PAULO RICARDO VARGAS  Solicitando  à  secretaria  competente  que  analise 

a possibilidade de distribuir embalagens (sacos de 

ráfia) aos contribuintes que residem em local onde 

é feita a coleta seletiva. 

 

 Solicitando à secretaria competente que tome 

providências imediatas para solucionar o problema 

de vazamento de esgoto cloacal que está correndo 

a céu aberto, assim como a limpeza e desobstrução 

das bocas de lobo e toda a rede de esgoto pluvial 

ao longo da Rua do Caju, desde o trevo da parada 

20 até aproximadamente 300 metros à frente, no 

sentido de quem vai da Av. Santa Rita para a 

Estrada Itapuí. 
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 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

o conserto do calçamento da Rua Travessa da 

Lagoa, bairro Califórnia, ou que sejam notificados 

os responsáveis pela execução do calçamento. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada em frente ao nº 210 da Rua 

Carlos de Souza Pereira, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto na Rua dos Marinheiros, bairro 

Califórnia. 

 

JOSÉ ROSALES  Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Av. Santa Rita, sentido Caju, no trecho 

entre os nos 840 e 960, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento, colocação de britas e limpeza na 

Estrada dos Pires, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da parada de ônibus da Rua Boqueirão do 

Caju, em frente ao nº 69, colocando próximo à 

esquina com a Rua da Pedreira e colocação de uma 

parada com abrigo no sentido inverso, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de fresa asfáltica 

compactada por rolo compressor na Rua 

Cerejeiras, bairro Caju, bem como roçada e 

limpeza dos valos no mesmo local. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento, roçada e colocação de britas na 

Estrada Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada, limpeza e pintura dos cordões na Rua da 

Pedreira, bairro Pedreira. 
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RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada nas laterais da Estrada Volta Grande, 

Vasconcelos Jardim, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

recapeamento do asfalto na Rua B do Loteamento 

Céu Azul, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto da Rua 20 de Março, próximo ao 

nº 272, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a limpeza da Rua do Açude, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento, manutenção e colocação de britas 

nas ruas Pinheiros (trecho não pavimentado), 

Passito e Guajuviras em toda a extensão, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas nas ruas 

Esperança e Formosa, bairro Califórnia. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento na Estrada Nova, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente que efetue a 

manutenção dos canos e bueiros em toda a 

extensão da Rua Deoclécio Rodrigues, bairro 

Berto Círio.  

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

RENATO MACHADO roçada nas laterais da Rua dos Bloedow, bairro 

Morretes. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

substituição de todas as luminárias existentes por 

maior potência na Rua Princesa Isabel, bairro 

Morretes. 
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JOSÉ ROSALES No sentido de que a RGE SUL estude a 

possibilidade de fazer a substituição da travessa 

que sustenta os fios de energia elétrica do poste em 

frente à Escola Hélio Fraga, na Av. Santa Rita. 

 

 No sentido de que a RGE SUL estude a 

possibilidade de realizar a extensão de rede elétrica 

no Beco da Servidão que interliga a Rua 11 de 

Abril e Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE SUL realize a colocação 

de rede de baixa tensão em toda a extensão da Rua 

Leonildo Quadros, bairro Caju. 

 

 No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a pavimentação asfáltica da Rua Manoel Silveira, 

Centro. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente tome as 

devidas providências no sentido de construir uma 

capela mortuária e efetuar limpeza e conservação 

no Cemitério do bairro Berto Círio.  

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie, em regime de urgência, o 

rebaixamento de todos os passeios públicos e 

construa rampas de acesso nas esquinas das ruas e 

em todos os locais onde há faixa de segurança para 

travessia de pedestres, em cumprimento a Lei 

Federal nº 10.098/2000, que dispõe sobre 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que a RGE Sul efetue a troca do 

poste de luz na Av. Santa Rita, em frente à Escola 

Hélio Fraga, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de adequar a Lei nº 443/99, que 

dispõe sobre a gratificação por risco de vida a 

integrantes do quadro de servidores públicos 

municipais, incluindo na mesma os fiscais 

sanitários da saúde e os fiscais do meio ambiente. 
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RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões na Estrada da Pedreira, em 

frente à Empresa Dorf Ketal. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possiblidade de funcionamento 24 horas do Posto 

de Saúde de Berto Círio. 

 

 No sentido de que o DNIT estude a possibilidade 

de alargar a faixa lateral onde o monumento da 

Santa fica localizado, no sentido Centro de Nova 

Santa Rita para a BR-386, sentido capital. 

 

LEONARDO VIEIRA No  sentido de que a RGE Sul efetue o 

recolhimento de galhos e folhas que ficam sobre o 

calçamento após a poda preventiva realizada pela 

empresa. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para que a localidade Vasconcelos Jardim 

se torne um bairro do Município. 

  

JOCELINO RODRIGUES No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a manutenção do asfalto em toda a extensão da 

Estrada Sanga Funda. 

 

OFÍCIO Nº 005/19: Enviado pelo Vereador Leonardo Vieira, 

solicitando empréstimo do Plenário desta Casa no 

dia 28 de março, das 19h às 22h, para realização de 

reunião do PDT/NSR. 
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OFÍCIO Nº 001/19: Enviado pelo Senhor Valdomiro Robaldo dos 

Santos, Presidente do Grêmio Esportivo 15 de 

Janeiro, solicitando uso da Tribuna Popular no dia 

07 de março de 2019, para tratar sobre: problemas 

na área da saúde do Município, moradores que 

buscam atendimento em outras cidades; horários 

do transporte público e paradas localizadas na 

cidade de Canoas e Nova Santa Rita; problemas de 

relacionamento com vereador que está proferindo 

ameaças; reclamação sobre a demanda de 

problemas do Município que não estão sendo 

resolvidos. 

 

SOLICITAÇÃO: Enviada pelo Senhor Thiago De La Veiga 

Pacheco, Presidente da Associação dos Moradores 

do Bairro Caju Leste, solicitando uso da Tribuna 

Popular no dia 12 de março de 2019, para tratar 

sobre: melhorias do bairro e transporte escolar. 

 

CONVITE: Enviado pelo 15º BPM, convidando para 

Solenidade de Passagem de Comando que ocorrerá 

no dia 12 de março de 2019, às 16h, na sede do 15º 

Batalhão de Polícia Militar. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

 

                                         Destinado para homenagens ao “Dia 

                                              Internacional da Mulher”. 
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BOLETIM Nº 005/19 – 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/MARÇO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de  que  seja  realizada  uma Audiência 

RODRIGO AVEIRO Pública na Câmara de Vereadores para discutir 

assuntos referentes a frequente falta de energia 

elétrica, tendo como participantes representantes 

do Executivo, distribuidora de energia RGE, 

associações de bairros e comunidade em geral. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue o 

RENATO MACHADO patrolamento e a colocação de saibro, limpeza de 

meio fio, pintura e revisão na iluminação pública 

em todas as ruas que se faz necessário no bairro 

Morretes. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto da Rua Loraci da Silva Schultz, 

bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma academia ao ar 

livre na Rua Carlos de Souza Pereira, próximo à 

Escola Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento do asfalto no trecho entre a Escola 

Hélio Fraga e a Farmácia Maxxi Econômica, na 

Av. Santa Rita, bairro Centro. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua da Prainha, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua Pastor Júlio Adão Michel, 

bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a colocação de uma parada de ônibus na Rua 

Vilson Xavier, em frente ou próximo ao CTG 

Sovéu de Ouro, bairro Berto Círio, sentido 

Centro/bairro. 
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 No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a construção de passagem elevada para pedestres 

sobre o córrego que corre por baixo de lado a lado 

e passa por baixo da Av. Getúlio Vargas, ao lado 

do nº 3818. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a RGE SUL realize estudo de 

viabilidade de extensão de rede de energia elétrica, 

visando o atendimento de moradores da Rua 

Adalberto Martins Viegas, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize estudo de 

viabilidade de extensão de rede de energia elétrica, 

visando o atendimento de moradores da Rua Sepé 

Tiarajú, bairro Berto Círio. 

 

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

a instalação de câmera de monitoramento na Rua 

Amilton Amorim, esquina com a Rua João Correa, 

bairro Sanga Funda. 

 

 No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a instalação de câmera de monitoramento na Rua 

Pró Álcool, esquina com a Rua Alcides Amorim, 

bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir rede de escoamento 

pluvial nas ruas Dona Nena e Arnaldo de Souza, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir rede de escoamento 

pluvial na Rua “A” do Loteamento Recanto do 

Sol, bairro Pedreira. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente tome as 

devidas providências no sentido de regulamentar o 

sistema de transporte por aplicativos e efetue 

fiscalização dos taxis clandestinos que têm 

circulado no Município. 

 



9 

 

 No sentido de que o Poder Executivo providencie 

lançamento de edital para que venha se estabelecer 

no Município um Cartório de Registro de Imóveis. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan analise a possibilidade 

de adquirir um gerador de energia elétrica para 

unidade localizada em Nova Santa Rita, para evitar 

o corte de fornecimento de água no Município que 

ocorre pela falta de energia elétrica prejudicando o 

funcionamento da casa de bombas dessa unidade 

inaugurada em 2004. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 048/19: PROJ. RESOLUÇÃO Nº 001/19  –  De  autoria do    

(1ª PAUTA) Vereador Jocelino Rodrigues - Veda o pagamento 

de diárias aos vereadores e servidores de cargo em 

comissão da Câmara de Vereadores de Nova Santa 

Rita. 

 

PROCESSO Nº 057/19: PROJ.  LEI Nº 002/19 –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Guilherme Mota - Proíbe a distribuição e  a venda 

de canudos flexíveis plásticos descartáveis em 

restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e 

estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 064/19: PROJ. LEI Nº 003/19 –   De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Alexsandro Ávila - Obriga as Unidades de Saúde 

Municipais a publicar as listas de espera e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 091/19: PROJ.  LEI Nº 001/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Inclui  § 1º  e   § 2º ao  art. 40; 

renomeia o parágrafo único para § 1º, alterando-se 

sua redação original e inclui o § 2º, § 3º, § 4º, § 5º 

ao art. 49; altera o art. 53 e inclui parágrafo único; 

todos da Lei Municipal nº 209/1995, que dispõe 

sobre o Código de Posturas do Munícipio e dá 

outras providências. 
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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 Presidente do Grêmio Esportivo 15 de Janeiro, Senhor Valdomiro 

Robaldo dos Santos.  

 


