
1 

 

BOLETIM Nº 012/19 – 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/ABRIL/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 480/19: PROJ.  LEI   Nº  010/19   –   Autoriza    o      Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PROCESSO Nº 481/19: PROJ.  LEI   Nº 011/19   –   Altera o art. 13, da Lei 

(Poder Executivo) Municipal nº 727, de 07 de janeiro de 2005. 

 

PROCESSO Nº 493/19: PROJ.  LEI  Nº 014/19  –  Dá o nome de “Floriano 

(Leonardo Vieira) Max Kerber” à Rua “A” do Loteamento 

Primavera, bairro Centro, no Município de Nova 

Santa Rita/RS. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

LEONARDO VIEIRA patrolamento e colocação de britas na Estrada do 

Itapuí, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada 

Boqueirão do Caju, bairro Caju.  

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Adalberto Martins Viegas, bairro Caju. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

revisão de lâmpada no poste localizado na Praça 

Municipal da Rua Laranjeiras, Centro. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na parada de ônibus na Av. Getúlio Vargas, 

em frente ao nº 1001, bairro Berto Círio.  

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de um braço com luminária no poste 

localizado em frente ao nº 1730 da Rua Vinte de 

Março, bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos nos buracos do asfalto na Rua das Flores, 

bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca do local da parada localizada na Rua da 

Pedreira, esquina da Rua Filomena, sendo o novo 

local em frente à Rua C, sentido Caju – Pedreira, e 

que seja construído piso de concreto nesta nova 

localização e na parada em frente desta, bairro 

Pedreira. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da tampa de bueiro na Av. Getúlio Vargas, 

próximo ao nº 555, ao lado da Escola Miguel 

Couto e na esquina com a Rua 20 de Março, 

entrada para o Loteamento Céu Azul, ambas no 

bairro Berto Círio. Solicita também a troca da 

tampa do bueiro situado na Rua B, do Loteamento 

Recanto do Sol, esquina com a Rua da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Rua Volta Grande, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Estrada Sanga Funda, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza dos valos da Rua Carlos de Souza Pereira, 

Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro 

Califórnia. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando ao Poder Executivo que  informe sobre  

LEONARDO VIEIRA os cargos em comissão da Administração: a) 

Quantos são e quem são os funcionários 

comissionados? b) Local de lotação destes 

funcionários. 

 

 Solicitando ao Poder Executivo que  informe sobre 

o Conselho Tutelar do Município: a) Quantos são e 

quem são os funcionários concursados? b) Quantos 

são e quem são os funcionários comissionados? c) 

Quantos são e quem são os funcionários 

terceirizados? d) E qual a função de cada um? 
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INDICAÇÕES: No  sentido de  que  a Corsan efetue  a  restauração   

ALEXSANDRO ÁVILA do asfalto próximo à Escola Tiradentes, na Estrada 

Caju, bairro Caju.                                         

 

LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de implantação de placas segundo o 

Código de Trânsito Brasileiro, advertindo a 

velocidade máxima permitida nas principais vias 

do Centro. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

de dois postes na Rua da Prainha, próximo ao nº 

57, bairro Morretes. 

 

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

construção de uma cobertura para a quadra da 

Escola Municipal Vasconcelos Jardim, bairro 

Vasconcelos Jardim. 

 

RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de criar e prover no Quadro de 

Cargos de Servidores Efetivos, o cargo de Guarda 

Municipal de Trânsito. 

 

 No sentido de que a secretaria competente construa 

um muro nos fundos da Escola Infantil Vó Edith, 

bairro Caju. 

 

JOSÉ ROSALES No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de quebra-molas na Rua Vilson Xavier, 

em frente à Escola Infantil, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que o DNIT estude a possibilidade 

de construir uma pista de desaceleramento na BR-

386, na entrada para o bairro Sanga Funda. 

 

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

colocação de iluminação no perímetro da Rua da 

Pedreira, passando em baixo da ponte do Rio dos 

Sinos até a entrada do bairro Berto Círio.  
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OFÍCIO Nº 022/2019: Enviado pelo IMAS, informando que no dia 08 de 

maio de 2019 ocorrerá Assembleia para prestação 

de contas do exercício de 2018 e para formação de 

Comissão Eleitoral responsável pela condução do 

processo de eleição do Conselho Administrativo 

2019/2021. 

 

OFÍCIO Nº 001/2019: Enviado pela Junta Militar, solicitando empréstimo 

das dependências desta Casa para realização da 

Comissão de Seleção do Serviço Militar, nos dias 

24, 25 e 26 de setembro de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 001/2019: Enviado pelo Comitê de Desenvolvimento 

Comunitário, solicitando cedência do Plenário 

desta Casa para realização da abertura da “Semana 

do Bebê”, no dia 06 de maio de 2019, às 14 horas. 

 

OFÍCIO Nº 010/2019: Enviado pela Bancada do Partido Trabalhista 

Brasileiro - PTB, solicitando ao Poder Legislativo, 

na pessoa do Senhor Presidente, que se manifeste, 

através de uma Moção de Repúdio, ao fato 

ocorrido no dia 16 de abril de 2019, quando o 

Vereador Alexsandro Ávila sofreu agressão do 

servidor público municipal, Sr. Cláudio Venzo. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 012/19 – 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/ABRIL/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de  que  a secretaria competente realize  

ALEXSANDRO ÁVILA estudo para reconstrução da capela do cemitério do 

bairro Berto Círio.  

 

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. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

revogue o Decreto nº 09/2019, que homologa o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

PPRA e os Laudos Técnicos das Condições 

Ambientais de Trabalho – LTCAT. 

 

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. 

 

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. 
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 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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

cercamento com tela no Cemitério Municipal de 

Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a proibição de tráfego de veículos 

pesados (articulados) na Av. Santa Rita, sentido 

BR-386/Centro, e que seja criado acesso 

secundário para estes veículos pela Av. Lourenço 

Záccaro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Rua Wilson 

Xavier, em frente ou próximo ao CTG Sovéu de 

Ouro, bairro Berto Círio, sentido Centro/bairro. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 456/19: PROJ. LEI Nº  016/19  –  De  autoria  do Vereador  

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui a “Semana da Mulher” e 

cria o “Torneio Municipal de Futsal Feminino” e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 386/19: PROJ.   LEI  Nº  008/19   –   De  autoria  do  Poder 

(2ª 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  

(2ª 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 

(2ª 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. 

 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


