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BOLETIM Nº 018/19 – 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/JUNHO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 807/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  008/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui a criação do 

Banco Municipal de Materiais Ortopédicos do 

Município de Nova Santa Rita/RS.” 

 

PROCESSO Nº 808/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  009/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui a criação do 

Banco de Medicamentos do Município de Nova 

Santa Rita/RS.” 

 

PROCESSO Nº 778/19: PROJ. LEI Nº 025/19 – Dá nome ao Beco I, que dá    

(José Rosales) acesso à Av. Santa Rita ao Caju, bairro Floresta, 

passando oficialmente a ser denominada “Normy 

da Costa Viegas”. 

 

PROCESSO Nº 786/19: PROJ. LEI Nº 015/19   –   Altera o artigo 1º da Lei   

(Poder Executivo) Municipal nº 443/99, que dispõe sobre a 

Gratificação por Risco de Vida a integrantes do 

Quadro de Servidores Públicos Municipais. 

 

PROCESSO Nº 806/19: PROJ.  LEI  Nº 019/19   –   Altera a Lei que dispõe    

(Poder Executivo) sobre a Política Municipal de Meio Ambiente e 

Saneamento Básico, cria o Conselho Municipal do 

Meio Ambiente e Saneamento Básico e o Fundo da 

Defesa do Meio Ambiente e Saneamento Básico. 

 

PROCESSO Nº 812/19: PROJ.  LEI  Nº 020/19   –   Institui o Plano Diretor    

(Poder Executivo) Municipal de Mobilidade Urbana do Município de 

Nova Santa Rita – PLANMOB e dá outras 

providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 023, 024 e 

031/2019. 
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PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

LEONARDO VIEIRA roçada, limpeza, patrolamento e colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Gaúcha, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza e desobstrução da boca de lobo localizada 

na Rua Pastor Adão Michel, próximo ao nº 280, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas no 

Beco do Vaceli, bairro Califórnia. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca de lâmpada do poste localizado na esquina 

entre a Rua Caju e Estrada dos Pires, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada 

Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza de todas as caixas de esgoto pluvial e na 

canalização, roçada no meio fio, pintura e 

recolhimento de galhos em todo o Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

ampliação da rede pluvial na esquina da Rua da 

Pedreira com a Rua Arnaldo de Souza, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da tampa da caixa de esgoto pluvial 

localizada na esquina da Rua “A”, Loteamento 

Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e terraplanagem no terreno da praça 

pública localizada na Rua da Igreja, bairro Berto 

Círio. 
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JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza das paradas de ônibus na Estrada da 

Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

colocação de britas na Rua “B” do Loteamento 

Maria José. 

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas na 

Estrada do Itapuí. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

nivelamento com patrola e colocação de britas no 

trecho não pavimentado da Rua do Ipê. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de placas de sinalização indicando 

ingresso em via preferencial no entroncamento da 

Rua do Ipê com a Av. Santa Rita. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

LEONARDO VIEIRA repintura de todos os quebra-molas dos bairros 

Floresta e Caju.     

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

troca de canos de esgoto de águas pluviais nas 

proximidades do nº 123 da Estrada Volta Grande. 

 

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

colocação de britas na Rua Veneza, no Beco “Z”, 

próximo ao nº 224, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de rede de iluminação pública na Rua Veneza, 

Beco “Z”, bairro Berto Círio. 
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JOSÉ ROSALES No sentido de que o Poder Executivo elabore um 

projeto de lei autorizando os funcionários públicos 

(mães, pais e responsáveis legais de pessoas 

portadoras de necessidades especiais que se 

encontram em tratamento e necessitam de 

assistência direta), a se afastarem do trabalho sem 

prejuízo da remuneração. A licença de que trata a 

presente Indicação será concedida mediante 

apresentação de solicitação médica. 

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a pavimentação com asfalto ou PAVS na Rua da 

Prainha, bairro Morretes. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de reduzir o canteiro central da Av. 

Santa Rita, nº 1085. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

substituição da parada de ônibus da Estrada da 

Pedreira, esquina com a Estrada Boqueirão do 

Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada de ônibus na Rua Vilson 

Xavier, em frente ou próximo ao CTG Sovéu de 

Ouro, bairro Berto Círio, sentido Centro/bairro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a RGE Sul atenda à solicitação 

de recolhimento dos galhos acumulados nas 

calçadas depois que a referida empresa realiza a 

poda. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a construção de capela mortuária e realize limpeza 

e conservação no cemitério do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a  secretaria  competente  efetue 

revisão geral na iluminação pública da Rua do Ipê 

e que seja providenciado iluminação no trecho que 

ainda não tem. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a  secretaria  competente  efetue 

a colocação e reparo de redutores de velocidade 

(tachões) nos seguintes endereços: Rua 11 de 

Abril, nº 560; Rua “A”, nº 145; Rua Vilson Xavier, 

esquina com a Av. Getúlio Vargas;  Rua Vilson 

Xavier, nº 230; Rua 20 de Março, nos 338 e 916 e 

Rua Maria Januária, nº 189, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a  secretaria  competente  realize 

verificação e conservação das rampas de 

acessibilidade junto às faixas de segurança de 

pedestres do Município.  

 

MOÇÃO Nº 007/19: Em  homenagem  à  Igreja Universal  do  Reino  de  

ANTÔNIO CARLOS ALVES Deus (IURD), Congregação Nova Santa Rita, pela 

passagem dos seus 17 anos de fundação, a ser 

comemorado no dia 23 de junho de 2019. Solicita 

que a referida homenagem seja realizada durante a 

Sessão Ordinária prevista para o dia 25 de junho 

de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 101/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

06 de junho de 2019, às 8h, para reunião da CIR – 

Comissão Intergestores Regional. 

 

OFÍCIO Nº 17/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Turismo, solicitando cedência do Plenário 

desta Casa no dia 13 de junho de 2019, às 19h, 

para realização do congresso técnico do 

Campeonato Municipal de Futsal. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens à “Semana do 

Meio Ambiente”. 
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BOLETIM Nº 018/19 – 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/JUNHO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 456/19: PROJ.  LEI  Nº  016/19    –   Institui a “Semana da  

(Rodrigo Aveiro) Mulher” e cria o “Torneio Municipal de Futsal 

Feminino” e dá outras providências. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

 

 

P A U T A 

 

 

PROCESSO Nº 739/19: PROJ.  LEI Nº 023/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Renato Machado - Declara de Utilidade 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 – De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Institui  o  cartão  de  identificação 

para pessoas com Transtorno do Aspecto Autista, 

residentes no Município de Nova Santa Rita e dá 

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

(2ª 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 

(2ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a aprovar o Condomínio Residencial de Lotes de 

20 (vinte) HA.  

 

 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


