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BOLETIM Nº 010/19 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/ABRIL/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 358/19: PROJ.  LEI  Nº  006/19    –   Autoriza    o      Poder  

(Poder Executivo) Executivo a firmar convênio com o Estado do Rio 

Grande do Sul, através da Secretaria Estadual da 

Segurança Pública, com a interveniência da 

Brigada Militar. 

 

PROCESSO Nº 386/19: PROJ.  LEI  Nº  008/19  –   Ratifica o Protocolo de  

(Poder Executivo) Intenções firmado entre o Município de Nova 

Santa Rita, situado na região da Bacia Hidrográfica 

do Rio dos Sinos, com a finalidade de constituir 

Consórcio Público denominado Agência 

Reguladora Intermunicipal de Saneamento 

(AGESAN-RS). 

 

PROCESSO Nº 387/19: PROJ. LEI  Nº 009/19  –  Autoriza o pagamento de  

(Poder Executivo) um complemento ao Abono Salarial concedido aos 

Agentes Comunitários de Saúde, através da Lei nº 

1490/18. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

MATEUS MARCON a colocação de um banco e piso na parada situada 

em frente ao nº 1596 da Rua Vinte de Março, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza, roçada e revisão de lâmpadas e luminárias 

em toda a extensão do Loteamento Parque das 

Rosas, bairro Caju.  

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada nas laterais da Rua Princesa Isabel, bairro 

Morretes. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

pintura de faixa de segurança na Av. Santa Rita, 

em frente à Igreja Assembleia de Deus, nº 1590, 

Centro. 
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  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura do quebra-molas e da faixa de segurança na 

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

Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura do quebra-molas na Rua Caju, próximo ao 

nº 104, bairro Caju. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto e troca de tampas de bocas de lobo na 

Rua Azaleia, esquina com a Rua Angazeiro, bairro 

Califórnia, e que seja realizada revisão geral em 

todas as bocas de lobo nessas duas ruas.  

 

 Solicitando à secretaria competente que tome as 

devidas providências 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 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 Estrada Itapuí. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto e troca de tampas de bocas de lobo na 

Rua dos Pinheiros, esquina com a Estrada do 

Passito, nº 700, bairro Califórnia, e que seja 

realizada revisão geral em todas as bocas de lobo 

localizadas nessas duas ruas. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Modesto Antônio Nunes, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada nas laterais na Rua dos Bloedow, bairro 

Morretes. 
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RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

recolhimento dos resíduos das podas de árvores 

realizadas pela RGE Sul na Rua Ferreira Machado, 

bairro Floresta e Rua da Pedreira, próximo ao 

Corpo de Bombeiros. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Rua Caju, do trevo com a Av. Santa Rita 

até a Escola Tiradentes. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada em toda a extensão da Av. Santa Rita, lado 

Caju, bairro Floresta. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e colocação de britas, com rolo 

compactador, em toda a extensão da Rua “N”, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza da pracinha do Caju, próximo à Escola 

Tiradentes, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Estrada do Marcolino, bairro 

Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e roçada na área verde e nas ruas A, B, C, 

D e E do Loteamento Lago da Califórnia, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas na 

Rua 10 de Novembro, bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua das 

Hortênsias bairro Floresta. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando ao Poder  Executivo  que encaminhe  a  

PAULO RICARDO DE VARGAS esta Casa Legislativa cópia dos PPCIs de todas as 

escolas municipais de Nova Santa Rita. 
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Solicitando ao Poder  Executivo  que encaminhe  a  

 esta Casa Legislativa cópia de todos os contratos 

de locação de imóveis utilizados pelo Executivo 

Municipal, com os valores atualizados. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de  que  a Corsan  realize o conserto da  

RENATO MACHADO  calçada no trajeto entre o reservatório da empresa e 

a Escola Barão de Teresópolis, na Rua Loraci da 

Silva Schultz, bairro Morretes.  

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza da boca dos canos e bueiros da 

canalização pluvial que passam ao lado da GM 

LOG e a travessia para BR-386. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de rede de baixa tensão na Rua Alcides Amorim, 

entre os números 290 e 300, Assentamento Sinos. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de rede de baixa tensão na Estrada Marcolino, a 

partir do nº 111 até a Estrada Amilton Amorim, 

bairro Sanga Funda. 

 

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

possibilidade e viabilidade de colocação de 

quebra-molas, faixas de segurança e placas 

indicativas de velocidade máxima de 20 km na Av. 

Santa Rita, em frente ao Centro de Especialidades. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

manutenção (conserto, pintura, reposição de 

aparelhos e/ou peças) em todas as academias ao ar 

livre do Município. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que o DNIT efetue a colocação de 

guard rail entre a Empresa Dyn Máquinas e a Av. 

Santa Rita, bairro Floresta, em Nova Santa Rita. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o recapeamento asfáltico na Rua da Pedreira, 

bairro Pedreira. 
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 No  sentido de que a secretaria competente realize 

a instalação de playground e academia ao ar livre 

no bairro Floresta. 

 

JOCELINO RODRIGUES No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade do Posto de Saúde do bairro Berto 

Círio ter atendimento diário das 8h às 22h. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente entre 

em contato com a RGE Sul para que faça estudo 

para a passagem da rede de baixa tensão em frente 

à Av. Santa Rita, nº 2570. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de quebra-molas ou redutor de 

velocidade na Rua dos Pinheiros, próximo à 

Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a Empresa Cidade Nova Santa 

Rita realize estudo para suprir o déficit de horários 

de ônibus que passam pela Escola Santa Rita, 

localizada no Centro, cujo horários de entrada e 

saída dos turnos da manhã e tarde são diferentes da 

rede pública municipal. 

 

OFÍCIO Nº 003/2019: Enviado pela Bancada do PRB, comunicando que 

o Vereador Antônio Carlos Alves assume a 

liderança da sigla perante à Câmara durante o ano 

de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 063/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente à destinação de 

emenda parlamentar no valor de R$ 600.000,00. 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo PTB, solicitando cedência do 

Plenário desta Casa no dia 17 de maio de 2019, das 

18 às 22h, para realização de Convenção 

Municipal. 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 010/19 – 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/ABRIL/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 057/19: PROJ.  LEI  Nº  002/19   –   Proíbe a distribuição e   

(Guilherme Mota) a venda de canudos flexíveis plásticos descartáveis 

em restaurantes, bares, lanchonetes, quiosques e 

estabelecimentos similares, ou por ambulantes, no 

Município de Nova Santa Rita. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de  que seja realizada homenagem aos 

PAULO RICARDO DE VARGAS servidores públicos municipais: Adão Nunes Vaz 

de Almeida; Flávio Tadeu Pereira de Souza; Janete 

Josaine Ribeiro de Oliveira; João Eloi Laureano 

Pires; Rudimar Barbosa dos Santos; Sinara Maria 

Ribeiro Coutinho; Valni Maria Bastilha Ribeiro; 

Zaira Gomes da Silva; Romaldo Nunes Machado e 

Elaine Silveira Fraga. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria  competente  realize 

ILDO MACIEL DA LUZ vistoria para efetuar roçada, colocação de piso e 

bancos em todas as paradas de ônibus do 

Município. 

 

 No  sentido de que a secretaria  competente  efetue 

a colocação de uma galeria em frente ao nº 418 da 

Rua Alcides Amorim, bairro Sanga Funda.  

 

RENATO MACHADO No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de ampliar em 50% (cinquenta por 

cento) o número de exames do Laboratório 

Bioanálises pelo SUS. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de implantação do Sistema de 

Sinalização Viária Vertical, sendo composto de 

placas firmadas verticalmente, estando ao lado das 

pistas ou penduradas sobre elas. 

 

JOSÉ ROSALES No  sentido de que a RGE Sul realize a extensão 

de rede elétrica no Beco da Servidão, que interliga 

a Rua da Prainha e Rua Princesa Isabel, bairro 

Morretes. 
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 No  sentido de que a secretaria  competente efetue 

manutenção e cercamento na pracinha da Rua 

Jardim, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade de pavimentar a Rua Deoclécio 

Rodrigues. 

 

 No  sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de construir uma escola de ensino 

técnico no Município.  

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de fornecer cesta básica mensal aos 

membros do 4º Pelotão do 15º Batalhão da Brigada 

Militar no Município. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo elabore 

projetos no sentido de viabilizar junto ao Governo 

Federal a construção de habitações (Minha Casa, 

Minha Vida), direcionadas a pessoas com baixa 

renda no Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Empresa GTC Telecom 

coloque técnicos capacitados a serviço do cliente 

nos finais de semana e feriados. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de criar junto a área verde do 

Loteamento Lago da Califórnia, bairro Califórnia, 

uma área de lazer para os moradores e a população 

em geral. 

 

MOÇÃO Nº 002/2019: Manifestando   repúdio    à  Proposta   de   Emenda 

LEONARDO VIEIRA E Constitucional   –    PEC   06/2019,     referente    à  

IEDA MARIA BILHALVA  Reforma da Previdência.  
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 349/19: PROJ. LEI  Nº 012/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Institui no Município de Nova Santa 

Rita o “Dia Municipal de Fibromialgia”, dispõe 

sobre filas preferenciais e vagas de estacionamento 

preferencial aos portadores de fibromialgia e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 258/19: PROJ. LEI  Nº  007/19   –   De  autoria   do   Poder    

(2ª PAUTA) Executivo - Altera o inciso IV do art. 18 e o art. 19 

da Lei Municipal nº 1175/14, que dispõe sobre a 

Política Municipal de Proteção aos Direitos da 

Criança e do Adolescente, do Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, o 

Conselho Tutelar. 

 

PROCESSO Nº 287/19: PROJ. LEI  Nº 007/19  –  De  autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) Mateus Marcon - Denomina oficialmente a Rua 

Miguel Oresko. 

 

PROCESSO Nº 293/19: PROJ. LEI Nº 009/19  –  De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Renato Machado - Institui a criação do Banco de 

Medicamentos do Município de Nova Santa 

Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 294/19: PROJ.  LEI  Nº 008/19 – De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Renato Machado - Institui a criação do Banco 

Municipal de Materiais Ortopédicos do Município 

de Nova Santa Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 307/19: PROJ. LEI Nº 011/19 –  De  autoria  da  Vereadora 

(2ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Institui o  Projeto “Mama 

Amiga” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 308/19: PROJ. LEI Nº 010/19  –  De autoria  da  Vereadora 

(2ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Declara  de  utilidade pública 

a ONG (Organização Não-Governamental) Amigo 

dos Peludos de Nova Santa Rita 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 

 

.  .  . 


