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BOLETIM Nº 011/19 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/ABRIL/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 365/19: Relativo ao Processo nº 002005-0200/16-4 do 

TCE/RS - Contas de Governo Executivo 

Municipal, exercício de 2016. 

 

PROCESSO Nº 456/19: PROJ.  LEI  Nº  016/19    –   Institui a “Semana da  

(Rodrigo Aveiro) Mulher” e cria o “Torneio Municipal de Futsal 

Feminino” e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 002, 009, 011 

e 012/2019. 

 

EMENDA: Emenda  supressiva ao Projeto de Lei nº 001/2019,  

(Rodrigo Aveiro) o qual “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.”  

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

ANTÔNIO CARLOS ALVES a roçada na parada de ônibus na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao nº 142, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a roçada das paradas de ônibus na Rua Caju, 

esquina com a Rua Passo da Taquara, bairro Caju.  

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

revisão e manutenção das tampas das fossas na 

estação de tratamento de esgoto na Rua 11 de 

Abril, esquina com a Rua do Ipê, bairro Berto 

Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpadas em toda a extensão da Estrada 

dos Pires, bairro Caju. 
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ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e limpeza no Posto de Saúde do bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que forneça 

uma caçamba de terra para que seja feito canteiros 

de ervas medicinais no pátio do Posto de Saúde do 

bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de sonorizadores nos quatro acessos da 

rótula do bairro Califórnia, no sentido dos bairros 

Berto Círio, Morretes e Centro. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e roçada em toda a extensão dos 

Loteamentos Bela Vista, Figueiras e Jardim Santa 

Rita, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada 

Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas na 

Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

repintura das faixas de segurança localizadas em 

frente ao Nosso Shopping e na entrada da Rua 

Cícero Alfama, Centro. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando à secretaria competente que notifique o 

proprietário do terreno baldio localizado na Rua 

das Hortênsias, ao lado do nº 60, bairro Floresta, 

para realizar a limpeza e roçada do terreno. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de fresa asfáltica na Rua 

Ferreira Machado, bairro Floresta. 
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 Solicitando à secretaria competente que realize a 

limpeza e coleta de entulhos no Cemitério 

Municipal de Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento na Rua Álvaro Almeida, bairro Porto 

da Figueira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de cordão de meio fio na Rua da Igreja, 

bairro Berto Círio. 

 

Solicitando à secretaria competente que 

disponibilize um trator para fazer o preparo da 

terra na horta da Escola Municipal Álvaro 

Almeida, bairro Porto da Figueira. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando à secretaria competente que seja 

recomposta com uma camada de CBUQ (concreto 

betuminoso usinado a quente) a Estrada da 

Pedreira, no trecho entre o trevo do Berto Círio até 

as proximidades da ponte. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de redutor de velocidade e sinalização 

na Estrada  da Pedreira, no trecho entre o trevo do 

Berto Círio até as proximidades da ponte. 

 

  Solicitando à secretaria competente que a Rua 

Hélio Fraga de Morais Sarmento passe a ter mão 

dupla no trecho entre as ruas Dr. Lourenço Záccaro 

e Teófilo Afonso Tergolina, e que a mesma tenha 

estacionamento permitido em apenas um lado da 

via. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando ao Poder Executivo que informe  a esta 

PAULO RICARDO DE VARGAS Casa Legislativa o motivo de paralisação das obras 

da Escola de Educação Infantil na Rua dos 

Pinheiros e qual a previsão de retomada das obras 

e entrega da mesma à comunidade. 
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BANCADA DO PTB  Solicitando ao Poder  Executivo, com base na Lei 

nº 1391/17, a qual “Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com o Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – 

BRDE, para pavimentação das vias Rua N e 

Estrada Porto da Farinha”, que informe se houve a 

contratação da referida operação de crédito, se não, 

que informe o motivo, visto que houve autorização 

Legislativa para tanto. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de  que  a secretaria competente realize  

ALEXSANDRO ÁVILA estudo para reconstrução da capela do cemitério do 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que os órgãos competentes 

viabilizem o aumento do efetivo da Brigada 

Militar no Município de Nova Santa Rita, com 

pelo menos 20 novos policiais militares. 

 

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

instalação de uma parada (sentido Canoas/Nova 

Santa Rita) na Rua dos Pinheiros, em frente à 

Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

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

patrolamento e colocação de sub-base na Rua 

Pérola, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

patrolamento e colocação de sub-base na Rua 

Esmeralda, bairro Morretes. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica ou PAVS na Rua do 

Açude, bairro Califórnia. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que o DNIT efetue limpeza e 

desobstrução na vala situada às margens da BR-

386, km 435, em Nova Santa Rita. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada com cobertura na Av. 

Santa Rita, sentido bairro/Centro, próximo ao 

Minimercado Estrela D’alva, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que o Comando da Brigada Militar 

da Guarnição de Nova Santa Rita realize com mais 

frequência as barreiras de fiscalização nas entradas 

da cidade com o objetivo de conter a 

criminalidade. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a Corsan estude a possibilidade 

de instalar água em todos os piquetes do Parque 

Olmiro Brandão.  

 

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

manutenção (conserto, pintura, reposição de 

aparelhos e/ou peças) em todas as pracinhas das 

escolas municipais de Nova Santa Rita. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para implantação de capatazias ou 

subprefeituras nos bairros ou regiões do 

Município. 

 

JOSÉ ROSALES No  sentido de que a Empresa de Ônibus Cidade 

Nova Santa Rita estude a possibilidade de criação 

de linha ou alteração de linha existente que acesse 

a Rua Pinheiro, bairro Berto Círio, no horário das 

17:40. 

 

OFÍCIO Nº 002/2019: Enviado pelo Progressistas Nova Santa Rita, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

25 de maio de 2019, das 13 às 17h, para realização 

de Convenção Municipal. 

 

OFÍCIO Nº 008/2019: Enviado pelo Comitê de Fomento Industrial do 

Polo, em resposta ao Pedido de Informações de 

autoria da Vereadora Ieda Bilhalva. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 011/19 – 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/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. 

 

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. 
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RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o recapeamento asfáltico na Rua da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

 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. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 358/19: PROJ.  LEI  Nº  006/19   –   De   autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder 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. 
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PROCESSO Nº 386/19: PROJ.   LEI  Nº  008/19   –   De  autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Ratifica o Protocolo de 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  –   De  autoria  do  Poder  

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o pagamento de um 

complemento ao Abono Salarial concedido aos 

Agentes Comunitários de Saúde, através da Lei nº 

1490/18. 

 

PROCESSO Nº 427/19: PROJ. LEI Nº 015/19  –  De  autoria  da Vereadora 

(1ª PAUTA) Giovanna Fagundes – Dispõe sobre a regularização 

de edificações implementadas em desacordo com a 

legislação específica, portadoras de estabilidade 

estrutural concluídas até a data de publicação desta 

Lei. 

 

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

(2ª 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. 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


