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BOLETIM Nº 013/19 – 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/ABRIL/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 519/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  003/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Obriga as Unidades de 

Saúde Municipais a publicar as listas de espera e 

dá outras providências.” 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RENATO MACHADO patrolamento e colocação de britas na Rua Azaleia, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Angazeiros, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

o conserto da caixa da rede de esgoto pluvial na 

Rua Azaleia, bairro Califórnia. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na parada de ônibus na Estrada dos Pires, 

esquina com a Estrada Itapuí, próximo à Ferragem 

Cajuense, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza da 

Rua Ametista e demais ruas que atravessam a Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura dos quebra-molas da Av. Santa Rita, em 

frente à Escola Hélio Fraga e próximo à Rua São 

Paulo, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da tampa da boca de lobo e do meio fio 

da mesma, na esquina da Rua da Vertente com a 

Av. Santa Rita. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da tampa da boca de lobo localizada na 

esquina da Rua Pinheiros com a Rua do Açude. 
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PAULO RICARDO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de redutores de velocidade, faixa de 

travessia de pedestres e placas indicativas de 

velocidade máxima na Rua 20 de Setembro, nas 

esquinas com as ruas “D”, “E” e “F” do 

Loteamento Vale Verde, bairro Centro. 

  

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de redutores de velocidade, faixa de 

travessia de pedestres e placas indicativas de 

velocidade máxima na Rua 7 de Setembro, nas 

esquinas com as ruas “D”, “E” e “F” do 

Loteamento Vale Verde, bairro Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que tome as 

devidas providências no sentido de resolver o 

problema de água empossada na Rua 7 de 

Setembro, em frente ao nº 431. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos nos buracos do asfalto na Rua da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura amarela dos cordões na Rua da Pedreira, na 

altura da Brigada Militar até o nº 230, sentido 

Pedreira/Caju, e a colocação de placa indicando 

que é proibido estacionar, bairro Pedreira. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e roçada na Estrada Capão do Padre, 

bairro Sanga Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção elétrica na capela do cemitério do 

Caju, bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas com rolo 

compactador nos Becos 1 e 2 da Rua 11 de Abril, 

bairro Berto Círio. 

 

 



3 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

revitalização e sinalização de trânsito em frente à 

Escola Municipal Alfredo Amorim, bairro Sanga 

Funda. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada no barranco em frente ao cemitério do 

bairro Berto Círio. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura da faixa de segurança na Av. Santa Rita, 

em frente à Farmácia São João, Centro. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando   ao  Poder  Executivo  que  informe   o 

PAULO RICARDO VARGAS motivo de descumprimento do art. 28 da Lei 

Orgânica Municipal, ao não responder os Pedidos 

de Providências encaminhados pelo vereador. 

 

 Solicitando ao Poder Executivo que  envie a esta 

Casa Legislativa cópia dos laudos que definiram a 

necessidade, ou não, de insalubridade da Secretaria 

de Saúde e da Secretaria de Educação. 

 

RENATO MACHADO Solicitando ao Poder Executivo que informe  quem 

autorizou, quem executou e, se existiu autorização 

da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (nº 

processo), para a poda da figueira centenária 

localizada na Av. Santa Rita, em frente ao Nosso 

Shopping.  

 

REQUERIMENTO: No sentido de  que  seja realizada uma homenagem   

ILDO MACIEL DA LUZ alusiva ao “Dia das Mães” durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 07 de maio 

de 2019.                           

  

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a  

JOSÉ ROSALES colocação de placas de identificação com os nomes 

das ruas, onde estas não existem, no bairro 

Morretes.        

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a  

 colocação de placas de identificação com os nomes 

das ruas, onde estas não existem, no bairro 

Floresta.                   
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LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de implantação de assentos especiais 

para pessoas obesas nas repartições públicas do 

Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade da contratação de psicopedagogas 

para atendimento da rede escolar. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reserva de espaço para criação de memorial para 

exposição de troféus, medalhas e objetos do atleta 

Orlei Nunes, na Academia Municipal de Saúde que 

leva o seu nome. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de abrigos nos pontos de táxi do 

Município. 

 

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

pintura no asfalto do sinal “PARE” na Rua Juvenal 

Machado com a Rua Dr. Lourenço Záccaro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento da Rua Lourenço Záccaro, entre a 

Rua Hélio Fraga e Rua Juvenal Machado. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de PAVS nas ruas “E”, “B” e “C” do 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

todos os postes do Município que estão com tala 

de proteção. E que realize a troca do transformador 

atual por um que tenha maior capacidade, na Rua 

da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade (tachões) na 

Av. Santa Rita, entre o Restaurante Augusto’s Bar 

e o posto de combustível. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Rua Volta 

Grande, esquina com a Rua Vasconcelos Jardim, 

bairro Vasconcelos Jardim. 

 

RENATO MACHADO No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o conserto do asfalto junto aos trilhos do trem, na 

Av. Getúlio Vargas, sentido bairro/Centro, bairro 

Vasconcelos Jardim. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma creche municipal no bairro 

Sanga Funda. 

 

MOÇÃO Nº 003/2019: Manifestando  repúdio  ao   Vereador   Alexsandro  

JOSÉ ROSALES  Ávila de Souza, pelos discursos registrados em 

atas das Sessões Ordinárias dos dias 26 de 

fevereiro e 19 e 26 de março de 2019, decorrendo 

em calúnia, injúria e difamação, que além de 

constituírem ilícito penal e civil, incorre em decoro 

parlamentar.  

 

MOÇÃO Nº 004/2019: Manifestando  apoio  aos aprovados nos concursos 

LEONARDO VIEIRA da Brigada Militar e Bombeiros de 2017. 

 

OFÍCIO Nº 068/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente à 

solicitação de cópia dos PPCIs das escolas 

municipais. 

 

OFÍCIO Nº 070/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Renato Machado, referente à solicitação de 

informações sobre o estacionamento da UBS 

Coronel Olympio. 

 

OFÍCIO Nº 023/2019: Enviado pelo FUNPREV, solicitando a indicação 

de dois servidores efetivos, titular e respectivo 

suplente, como membros representantes do Poder 

Legislativo para compor o Conselho Municipal de 

Previdência – COMPREV. 
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OFÍCIO Nº 26194/2019: Enviado pelo DNIT, em resposta às Indicações do 

Vereador Alexsandro Ávila e da Vereadora Ieda 

Bilhalva, informando que o trecho da BR-386, 

objeto das solicitações, não mais integra a 

jurisdição do Departamento. Sugere que os 

encaminhamentos sejam dirigidos à concessionária 

CCR ViaSul e à Agência Nacional de Transportes 

Terrestres (ANTT). 

 

OFÍCIO Nº 011/2019: Enviado pelo CRAS, apresentando informações 

acerca do benefício eventual auxílio funeral. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens aos servidores 

públicos municipais aposentados. 
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BOLETIM Nº 013/19 – 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/ABRIL/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 
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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.  

 

RENATO MACHADO No sentido de que o Banrisul analise a 

possibilidade de voltar a abrir os caixas eletrônicos 

aos domingos, em horário conforme os dias 

normais. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 480/19: PROJ.  LEI   Nº  010/19   –   De  autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 481/19: PROJ.  LEI   Nº 011/19   –   De  autoria  do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Altera o art. 13, da Lei Municipal nº 

727, de 07 de janeiro de 2005. 

 

PROCESSO Nº 493/19: PROJ. LEI  Nº 014/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dá o nome de “Floriano Max 

Kerber” à Rua “A” do Loteamento Primavera, 

bairro Centro, no Município de Nova Santa 

Rita/RS. 

 

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

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui a “Semana da Mulher” e 

cria o “Torneio Municipal de Futsal Feminino” 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 

 

.  .  . 


