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BOLETIM Nº 017/19 – 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/MAIO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 739/19: PROJ.  LEI  Nº  023/19  –   Declara   de   Utilidade   

(Renato Machado) Pública a ONG (Organização Não Governamental) 

APAPNE – Associação de Pais e Amigos dos 

Portadores de Necessidades Especiais do 

Município de Nova Santa Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 742/19: PROJ.   LEI   Nº   024/19   –   Institui  o  cartão  de   

(José Rosales) identificação para pessoas com Transtorno do 

Aspecto Autista, residentes no Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 025/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

ALEXSANDRO ÁVILA patrolamento no Beco 04 da Estrada Nova, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

colocação de saibro em toda a extensão da Rua 

Manoel Silveira, Centro. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza dos valos na Estrada Nova, Beco 04, 

bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

repintura de todos os quebra-molas da Av. Santa 

Rita, no trecho compreendido do Centro da cidade 

ao bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e desobstrução de todos os bueiros do 

Loteamento Paineiras, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Rua 20 de Março, bairro Berto Círio. 
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JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção da tampa do bueiro que está quebrada 

na Rua Santos Dumont, em frente ao nº 117, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção do asfalto em frente à Brigada Militar, 

bairro Pedreira. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção da Rua Romeu Veríssimo, bairro 

Berto Círio, e estude a possibilidade de fazer 

escoamento para água da chuva que desce em 

direção à sanga. 

 

GUILHERME MOTA Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca de lâmpadas nas seguintes vias: Rua Carlos 

de Souza Pereira, Vasconcelos Jardim; Rua Ágata, 

Morretes; Rua dos Bloedow, trecho do Salão 

Kaiser até o início do asfalto (quatro lâmpadas 

queimadas); Rua Deoclécio Rodrigues, Centro; 

Beco 1, Vasconcelos Jardim (final do beco). 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto de buraco na Av. Getúlio Vargas, na 

altura da esquina com a Rua da Igreja, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Av. Santa Rita, lado 

Caju, bairro Floresta. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Nove de 

Dezembro, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Porto da 

Farinha, do nº 89 até a esquina com a Rua 

Paineira, em frente ao Mercado Riboli, bairro 

Caju. 
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PAULO RICARDO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas na 

Estrada do Luizinho, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pavimentação ou, ao menos, o patrolamento e 

colocação de britas na Rua dos Pinheiros, no 

trecho entre a Rua Primavera e a Rua do Passito, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Pastor 

Adão Michel, bairro Califórnia. 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue 

colocação de britas em toda a extensão das ruas 

Esmeralda, Pérola, Safira e Rubi, Loteamento 

Cimbagé, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

colocação de britas em toda a extensão das ruas 

Ágata, Diamante e Ametista do Sul, Loteamento 

Cimbagé, bairro Morretes. 

 

INDICAÇÕES: No sentido  de  que  a  Corsan realize o conserto da  

LEONARDO VIEIRA pavimentação na Av. Santa Rita, a 100 metros do 

Beco do Machado, sentido Centro/bairro, bairro 

Califórnia.     

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

instalação de placas de aviso em todos os quebra-

molas da cidade. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a RGE Sul efetue a troca dos 

postes de madeira por postes de concreto na Rua 

Carlos de Souza Pereira. 

 

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

colocação de PAVS na Rua das Cerejeiras, bairro 

Caju. 
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RODRIGO AVEIRO  No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de construir um Centro 

Administrativo que comporte todas as secretarias 

municipais. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

pavimentação da Rua do Ipê, bairro Centro. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a pavimentação da Rua dos Bloedow, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a aquisição de mudas e sementes da árvore 

denominada “Crotalária” (função de repelente 

natural contra insetos) para distribuição nas 

residências do Município pelos Agentes 

Comunitários de Saúde. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a retirada de lixo na área da APP, situada na Rua 

Sete de Setembro, esquina com a Rua “G”, 

Loteamento Vale Verde. 

 

 No sentido de que  a  RGE Sul efetue a troca de 

lugar, com possível recuo de um poste localizado 

na Rua Sete de Setembro, esquina com a Rua 

Marinho Peixoto, Loteamento Vale Verde. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de colocar uma ambulância à 

disposição no Posto de Saúde do bairro Berto 

Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

instalação de rede de esgoto no Beco do 

Esperança, bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que os Correios realizem a entrega 

das correspondências no Residencial Parque das 

Rosas, bairro Caju. 
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COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 017/19 – 14ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 28/MAIO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

  

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. 
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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. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue 

recapeamento asfáltico e revitalização da Av. 

Santa Rita, no trecho compreendido desde as 

proximidades da Madeireira Wagner até o trevo de 

acesso à Estrada da Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

recapeamento asfáltico e revitalização da Rua dos 

Marinheiros, bairro Califórnia. 

 

GUILHERME MOTA E No  sentido  de  que a secretaria competente realize  

ANTÔNIO CARLOS ALVES ação no bairro Morretes para recolhimento de 

materiais eletrônicos. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 689/19: PROJ. LEI Nº 022/19  –   De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Institui no Município de 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  –   De  autoria  do Poder 

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

a aprovar o Condomínio Residencial de Lotes de 

20 (vinte) HA.  
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PROCESSO Nº 647/19: PROJ. LEI  Nº 021/19  –  De  autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro -  Cria o  “Dia  de  Passe Livre” no 

Sistema de Transporte Coletivo de Nova Santa 

Rita 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 

 

.  .  . 


