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BOLETIM Nº 016/19 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/MAIO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 689/19: PROJ. LEI Nº 022/19   –   Institui no Município de   

(José Rosales) Nova Santa Rita a Política Municipal de Proteção 

aos Direitos das Pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 713/19: PROJ.   LEI   Nº   017/19   –   Autoriza    o    Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a aprovar o Condomínio 

Residencial de Lotes de 20 (vinte) HA.  

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES o patrolamento da Estrada da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

o patrolamento do Beco da Servidão, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas com rolo 

compactador no Beco 1 da Rua 11 de Abril, bairro 

Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de mais duas luminárias na Av. Getúlio 

Vargas, em frente à Empresa Proamb, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada nas laterais da Estrada Volta Grande, 

Vasconcelos Jardim,  bairro Califórnia. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Rua Veneza, dos nos 1015 ao 1031, 

bairro Berto Círio. 

  

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

abertura de valos e colocação de galerias nas 

laterais da Estrada Alcides Amorim e Rua Cândido 

Viegas, bairro Porto da Figueira. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

substituição dos canos pluviais localizados no 

cruzamento da Estrada Alcides Amorim com a 

Rua Cândido Viegas, bairro Porto da Figueira. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento, roçada e colocação de saibro nas 

seguintes vias: Rua Porto da Figueira, Estrada 

Alcides Amorim e Rua Cândido Viegas, bairro 

Porto da Figueira e Estrada do Luizinho, bairro 

Caju.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 a colocação de um bueiro na Estrada do Caju, em 

frente ao nº 219, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 limpeza e desentupimento na canalização e nos 

dois bueiros existentes na Estrada Sanga Funda, 

190, em frente à Marcenaria Fralim, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

 limpeza dos canos e conserto no Beco do 

Machado, nº 142, bairro Califórnia. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

operação de limpeza e manutenção em todas as 

bocas de lobo situadas na Rua Primavera, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

operação de limpeza e manutenção em todas as 

bocas de lobo situadas na Rua dos Pinheiros, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

operação de limpeza e manutenção em todas as 

bocas de lobo situadas na Rua Timbaúva, bairro 

Califórnia. 
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MATEUS MARCON Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de uma parada de ônibus em frente ao 

nº 220 da Rua Valdemar Vicente da Costa, 

Loteamento Bela Vista, Centro. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de tachões próximo ao nº 220 da Rua 

Valdemar Vicente da Costa, Loteamento Bela 

Vista, Centro. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Modesto Antônio Nunes, Comunidade 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando  à  secretaria   competente que  informe 

RENATO MACHADO o nome das clínicas e hospitais e número de cotas 

mensais que o Município mantém convênio para 

execução dos exames de: radiografia, tomografia 

computadorizada, ressonância magnética, 

mamografia, ultrassom e outros exames de 

imagem. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente que  informe 

número de protocolo dos serviços de vistoria dos 

ônibus do transporte coletivo do Município e 

respectiva cópia dos laudos das vistorias. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

ILDO MACIEL DA LUZ roçada e patrolamento no Beco Florida, bairro 

Caju.     

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

pavimentação com PAVS na Rua Dez de 

Novembro e Rua das Hortênsias, bairro Floresta 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

pavimentação das seguintes vias: Rua Maria Rita, 

Estrada Porto da Farinha, Estrada Boqueirão do 

Caju e Rua “G” do Loteamento Maria José, bairro 

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

recapeamento da pavimentação asfáltica, ou fresa 

asfáltica, e a compactação com rolo, no restante da 

Av. Santa Rita, a partir do trevo no sentido bairro 

Caju até a parada vinte. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recuo do meio fio, criando vagas de 

estacionamento na Av. Getúlio Vargas, entre o 

Mercado Polo e o Mercado Ideal. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

recapeamento da Rua da Areia, entrada do bairro 

Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA  No sentido de que a Corsan realize o conserto da 

pavimentação da Rua “A” do Loteamento Maria 

José, em frente ao nº 270. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada com cobertura na Av. 

Santa Rita, sentido bairro/Centro, próximo ao 

acesso da Rua do Ipê, Centro. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a pavimentação com asfalto ou PAVS na Rua 

Jardim, bairro Morretes. 

 

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

colocação e reparo da tampa do bueiro em frente 

ao nº 682 da Rua Amilton da Silva Amorim, bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada no sentido bairro/Centro, 

na Rua Amilton da Silva Amorim, em frente ao 

Condomínio Açorianos, bairro Sanga Funda. 
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OFÍCIO Nº 027/2019: Enviado pelo FUNPREV, solicitando cedência do 

Plenário desta Casa no dia 23 de maio de 2019, a 

partir das 13h30min, para apresentação do Cálculo 

Atuarial, referente ao Fundo de Previdência dos 

Servidores do Município. Convida a todos os 

Vereadores para participarem do evento. 

 

OFÍCIO Nº 096/2019: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

23 de maio de 2019, às 9h, para Apresentação do 

Relatório de Gestão Municipal de Saúde do 3º 

quadrimestre de 2018. 

 

OFÍCIO Nº 016/2019: Enviado pelo Vereador Leonardo de Souza Vieira, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

05 de junho de 2019, das 19h às 22h, para 

realização de palestra sobre “Autismo e suas 

implicações na sociedade”. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 016/19 – 13ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/MAIO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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.” 

 

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 386/19: PROJ.  LEI  Nº  008/19  –   Ratifica o Protocolo de  

(Poder Executivo) 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). 

 

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. 

 

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. 
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 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. 

 

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. 
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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. 

 

MOÇÃO Nº 005/2019: Manifestando  apoio  aos aprovados nos concursos 

LEONARDO VIEIRA da Polícia Civil e da Susepe de 2017. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 647/19: PROJ. LEI  Nº 021/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro -  Cria o  “Dia  de  Passe Livre” no 

Sistema de Transporte Coletivo de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

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

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª 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 

 

.  .  . 


