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BOLETIM Nº 014/19 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/MAIO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 567/19: PROJ.  LEI  Nº  017/19    –   Institui no Calendário  

(Ildo Maciel da Luz) Oficial do Município de Nova Santa Rita o 

“Janeiro Branco”, mês dedicado à conscientização 

e difusão da saúde mental e emocional. 

 

PROCESSO Nº 607/19: PROJ.  LEI  Nº 018/19  –  Denomina as ruas “C” e  

(Paulo Ricardo de Vargas) “D” do Loteamento Vale  Verde e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 608/19: PROJ.  LEI  Nº 019/19  –  Denomina a Rua “G” do  

(Paulo Ricardo de Vargas) Loteamento Vale  Verde e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOSÉ ROSALES patrolamento e colocação de britas na Rua Adão 

Lemes da Rosa e Estrada Ildo Meneghetti, 

Assentamento Itapuí, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada na parada de ônibus próximo ao nº 882 da 

Estrada dos Pires, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

substituição da lâmpada do poste localizado na 

entrada à direita do Beco Flórida, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e desobstrução do bueiro localizado na 

Rua dos Bloedow (trecho entre a Rua Esmeralda e 

o Ginásio de Esportes de Morretes), bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza, pintura do cordão de meio fio e 

recolhimento de entulhos no Loteamento Parque 

das Rosas, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas na 

Rua do Açude, bairro Califórnia. 
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ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 patrolamento e colocação de britas nos três becos 

localizados ao lado do Mercado Fraga, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 a instalação de redutores de velocidade na Av. 

Santa Rita, em frente ao nº 571 à 580, Centro. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 a limpeza dos valos em toda a extensão da Rua 

Cerejeiras, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de placas de trânsito informando a 

redução de velocidade em área escolar, nas 

proximidades da Escola Homero Fraga, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de abrigos e bancos nos pontos de 

paradas de ônibus localizados na altura do nº 770 e 

1000 da Rodovia Transaçoriana, bairro Sanga 

Funda. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

abertura de valos nas laterais da Estrada Capão do 

Padre, para escoamento das águas das chuvas, 

bairro Sanga Funda. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Av. Getúlio Vargas, em frente aos nos 

569 ao 1335, bairro Berto Círio. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Estrada do Caju, em frente aos nos 39 ao 

510, em ambos os sentidos, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de base nos fundos do pátio da Escola 

Tiradentes, bairro Caju. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza no valo existente na Rua Olavo Viegas, 

bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e conserto de buracos na Rua “N”, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento na Rua Carlos de Souza Pereira, 

bairro Vasconcelos Jardim. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

revitalização das faixas de segurança em frente de 

todas as escolas do Município.  

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a  

RENATO MACHADO pavimentação ou PAVS na Rua Manoel Silveira, 

Centro, conforme abaixo-assinado dos moradores 

anexo à presente Indicação.        

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue  

 pintura e revitalização do prédio da antiga 

Prefeitura, na Rua Lourenço Záccaro, 1449, 

Centro. 

 

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

rede elétrica na Estrada Ildo Meneghetti e Rua 

Adão Lemes da Rosa, Assentamento Itapuí, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a CCR ViaSul estude a 

possibilidade de construir uma pista de 

desaceleramento na BR-386, na entrada para a 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda, e 

construir uma pista de aceleramento na saída da 

Av. Lourenço Záccaro, Centro, para a BR-386. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para construção de uma Escola Infantil no 

bairro Morretes. 
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 No sentido de que o Poder Executivo Municipal e 

o Presidente desta Casa Legislativa realizem 

parceria para atender a comunidade com a 

devolução mensal de dez mil reais ao Poder 

Executivo, a ser utilizado na contratação de 

cardiologista, em consultas de tomografia e 

exames laboratoriais. Este valor é referente ao 

duodécimo da Câmara Municipal, da dotação 

orçamentária de diárias no legislativo até o mês de 

dezembro de 2019. 

 

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

patrolamento e colocação de sub-base no primeiro 

beco à esquerda da Rua Formosa, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

patrolamento e colocação de sub-base no primeiro 

beco à direita passando a Empresa Faccini, na Rua 

Amilton Amorim, bairro Sanga Funda. 

              

LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de criar um programa de controle 

de obesidade nas escolas, através de 

acompanhamento psicológico e nutricional. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de substituir os motoristas 

comissionados por motoristas concursados que 

estão aguardando para ocupar a vaga pela qual 

fizeram concurso e foram aprovados, qualificando-

os a assumirem seus postos na Administração 

Pública. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica da Rua Marinho Peixoto, 

Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a implantação de um Posto de Saúde 

no bairro Sanga Funda. 

 



5 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de um 

poste localizado na altura do nº 1600 da Rodovia 

Transaçoriana, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de alteração do art. 99 da Lei 

088/1993 – Estatuto do Funcionário Público, 

suprimindo a anualidade do Laudo Técnico 

Pericial.  

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a secretaria competente efetue 

manutenção e ampliação da rede pluvial da Rua 

Maria Januária, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

limpeza de lixo e instalação de placas de 

orientação de “proibido colocar lixo” na área verde 

e institucional localizada no bairro Maria José. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES  No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de um 

poste localizado em frente ao nº 515 da Rua das 

Cerejeiras, bairro Caju. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize guardas em todos os Postos de Saúde 

do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de placas indicativas nos pontos de táxi 

do Município, demarcando o início e final do 

espaço reservado aos mesmos. 

 

OFÍCIO Nº 073/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Leonardo Vieira, referente à solicitação de 

informações sobre a contratação de operação de 

crédito para pavimentação da Rua Pastor Adão 

Michel. 
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OFÍCIO Nº 015/2019: Enviado pelo Sindicato dos Servidores Municipais 

de Nova Santa Rita, que encaminhou ao Poder 

Executivo um Pedido de Reconsideração quanto 

ao enquadramento dos agentes insalutíferos dos 

seguintes cargos: Assistente de Educação Infantil, 

Professor de Educação Infantil, Nutricionista, 

Técnico em Enfermagem, Auxiliar de 

Enfermagem, Enfermeiro e Operário.  

 

MEMO. Nº 039/2019: Enviado pela Secretaria Municipal de Trabalho, 

Cidadania e Assistência Social, convidando a 

participar dos eventos que compõem a “Semana na 

Mão Certa”, que ocorrerão dos dias 15 a 17 de 

maio de 2019. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens ao “Dia das 

Mães”. 
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BOLETIM Nº 014/19 – 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/MAIO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 091/19: PROJ.  LEI   Nº  001/19   –   Inclui  § 1º  e   § 2º ao   

(Rodrigo Aveiro) 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. 

 

PROCESSO Nº 223/19: PROJ.  LEI  Nº  006/19  –   Denomina as ruas “D”,    

(Mateus Marcon) “G”, “H”, “I”, “J”, “K” e “L” do Loteamento Bela 

Vista, Centro, como ruas José de Alencar, Mário 

Quintana, Darci José Finger, Érico Veríssimo, 

Monteiro Lobato, Pastor Lauro e Olavo Bilac. 

 

PROCESSO Nº 248/19: PROJ.  LEI  Nº  004/19   –   Dá   nome   de  “Praça  

(Rodrigo Aveiro) Recanto do Sol” à praça situada no Loteamento 

Recanto do Sol e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 287/19: PROJ.  LEI  Nº 007/19  –   Denomina oficialmente  

(Mateus Marcon) a Rua Miguel Oresko. 

 

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.                  

  

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. 
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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. 

 

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. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma creche municipal no bairro 

Sanga Funda. 

 

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

LEONARDO VIEIRA da Brigada Militar e Bombeiros de 2017. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

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

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª 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. 

 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


