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BOLETIM Nº 015/19 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/MAIO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 647/19: PROJ.  LEI  Nº  021/19   –   Cria o  “Dia  de  Passe  

(Rodrigo Aveiro) Livre” no Sistema de Transporte Coletivo de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 648/19: PROJ. DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2019 -  

(Guilherme Mota) Concede o título de Cidadão Nova Santa-ritense ao 

Senhor Manoel Branco da Silveira. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 013, 014, 015, 

017, 018, 019 e 020/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a retirada de barro e brita em frente à Escola Vó 

Enedina, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

o patrolamento da Av. Deoclécio Rodrigues, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de um banco na parada da esquina da 

Rua L com a Rua A, bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos nos buracos existentes no asfalto no final 

da Rua Bloedow, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada nas laterais da Estrada dos Bloedow, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de entulho no final da Rua Dona 

Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 
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LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento, colocação de britas, limpeza e 

roçada na Rua Canjarana, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza, roçada e pintura do cordão de meio fio na 

Rua Princesa Isabel, bairro Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto do bueiro localizado no final da Rua 

Canjarana com a Rua dos Pinheiros, bairro 

Califórnia. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada em todas as paradas de ônibus localizadas 

na Estrada do Itapuí, bairro Caju. E que seja 

realizada a reforma das paradas de ônibus 

próximas ao Beco do Incra e à Estrada do 

Luizinho, ambas no sentido bairro/Centro, sendo 

nesta última também necessário construir piso de 

concreto. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a substituição de lâmpada no poste localizado na 

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

bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a limpeza dos valos de escoamento das águas na 

Av. Getúlio Vargas, no perímetro do 3º Batalhão 

de Suprimentos até os trilhos do trem, bairro 

Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto da Av. Santa Rita, nas 

proximidades do nº 3532, Centro, e que realize a 

troca de tampa de bueiro na entrada da Rua 10 de 

Novembro, bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de faixa de pedestres próximo ao nº 3361 

da Av. Santa Rita, nas proximidades da Escola Vó 

Luiza, bairro Califórnia. 
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Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento, roçada, reparos de buracos e 

colocação de britas nas seguintes vias: Rua do 

Açude, bairro Califórnia; Travessa 32, bairro Berto 

Círio; Estrada do Itapuí, bairro Caju; Rua Ivo 

Flores e Rua Edvin Brietzke, bairro Pedreira. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Rua Hermes Viana, dos nos 41 ao 141, 

bairro Berto Círio. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando à secretaria competente que tome 

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 Av. Santa Rita, no trecho entre a Rua D e a Rua 

Primavera, sentido Centro/bairro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 a colocação de parada e abrigo de ônibus na 

Estrada do Caju, em frente ao nº 219, bairro 

Floresta. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 patrolamento e limpeza dos valos na Estrada do 

Picadão, bairro Itapuí. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 a construção de um bueiro na Av. Getúlio Vargas, 

em frente ao nº 2412, bairro Berto Círio. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue a  

JOCELINO RODRIGUES colocação de uma parada de ônibus em frente ao 

residencial Floresta dos Plátanos.        

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue  

 a instalação de um redutor de velocidade na Rua 6, 

próximo ao nº 362, Loteamento Recanto do Sol. 
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RENATO MACHADO No sentido de que os Correios realizem a entrega 

de correspondências na Vasconcelos Jardim e 

bairro Morretes. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a reestruturação das cabeceiras do bueiro da sanga 

na Rua Caju, próximo à Serraria Garcia, bairro 

Caju. 

 

 No sentido de que a Corsan efetue o conserto do 

asfalto na Rua Caju, em frente ao nº 1337, bairro 

Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

instalação de quebra-molas nas proximidades da 

Escola Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

instalação de redutores de velocidade em frente à 

UBS Coronel Olympio, Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES  No sentido de que a secretaria competente realize 

operação “tapa buracos” no bairro Berto Círio, em 

frente aos seguintes endereços: Rua das Flores, nos 

35 e 471; Av. Getúlio Vargas, nos 60 e 425, sentido 

Berto Círio/Canoas; e em frente à Transportadora 

Trânsito Brasil, no acesso Tabaí/Berto Círio. 

 

 No sentido de que a Corsan realize o conserto do 

asfalto na Rua Santos Dumont, em frente ao nº 

165, bairro Berto Círio. 

 

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

possibilidade e viabilidade da criação de casa de 

acolhida para idosos no Município. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo envie a esta 

Casa Legislativa projeto de lei regulamentando a 

criação do banco de horas para os servidores do 

quadro geral, quando houver necessidade, ou em 

acordo com a chefia imediata, documentado e 

assinado por ambos, não isentando o Executivo 

Municipal em optar por horas extras. 
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LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de treinar dois ou mais servidores 

de cada repartição para compor uma brigada de 

incêndio, para ter pessoas com conhecimento 

básico de combate a incêndios e primeiros 

socorros. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção da pista de rolamento da Av. Getúlio 

Vargas, nas proximidades da curva do quartel e 

entrada secundária do Loteamento Popular, bairro 

Berto Círio. 

 

OFÍCIO Nº 078/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta aos 

Pedidos de Informações de autoria do Vereador 

Leonardo Vieira, referente à solicitação de 

informações sobre funcionários do Conselho 

Tutelar e de Cargos em Comissão da 

Administração. 

 

OFÍCIO Nº 079/2019: 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 laudos de insalubridade. 

 

OFÍCIO Nº 080/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente à 

solicitação de informações sobre o motivo de 

paralisação das obras da EMEI Rainer Dorneles. 

 

OFÍCIO Nº 082/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente ao 

descumprimento do art. 28 da Lei Orgânica, por 

não responder os Pedidos de Providências. 

 

OFÍCIO Nº 083/2019: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Renato Machado, referente à solicitação de 

informações sobre a poda de uma árvore localizada 

na Av. Santa Rita. 
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COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 015/19 – 12ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 14/MAIO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 293/19: PROJ. LEI Nº 009/19 – Institui a criação do Banco  

(Renato Machado) de Medicamentos do Município de Nova Santa 

Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 294/19: PROJ. LEI Nº 008/19 – Institui a criação do Banco  

(Renato Machado) Municipal de Materiais Ortopédicos do Município 

de Nova Santa Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 307/19: PROJ. LEI Nº 011/19  –  Institui o  Projeto “Mama  

(Ieda Maria Bilhalva) Amiga” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 308/19: PROJ.   LEI  Nº   010/19   –   Declara  de  utilidade  

(Ieda Maria Bilhalva) pública a ONG (Organização Não-Governamental) 

Amigo dos Peludos de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

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. 
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para construção de uma Escola Infantil no 

bairro Morretes. 

  

 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. 
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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. 

 

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. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 567/19: PROJ. LEI Nº 017/19  –   De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Institui no Calendário 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  –  De autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo de Vargas - Denomina as ruas “C” e 

“D” do Loteamento Vale  Verde e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 608/19: PROJ. LEI  Nº 019/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Paulo Ricardo de Vargas - Denomina a Rua “G” 

do Loteamento Vale  Verde 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 

 

.  .  . 


