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BOLETIM Nº 019/19 – 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/JUNHO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 817/19: PROJ.   LEI   Nº  018/19    –    Autoriza   o    Poder   

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PROCESSO Nº 876/19: PROJ.  LEI   Nº   021/19    –   Autoriza    o    Poder   

(Poder Executivo) Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 

valor R$ 86.900,00. 

 

PROCESSO Nº 877/19: PROJ.   LEI   Nº  022/19    –    Autoriza   o    Poder   

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

GUILHERME MOTA manutenção e colocação de britas na Rua da 

Vertente, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

colocação de britas no cemitério do bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

troca de lâmpada do poste localizado em frente à 

residência 262 da Rua da Vertente. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza do 

Beco da Servidão, que interliga a Rua 11 de Abril 

e Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção e limpeza na Rua Sepé Tiaraju, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada do 

Luizinho, bairro Caju. 
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RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos na Rua 09 de Dezembro, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no asfalto da Av. Santa Rita, na altura do 

nº 2940, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

coleta de galhos de poda de árvores na Rua 

Veneza, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA     Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada, patrolamento, colocação de base e limpeza 

dos valos laterais em toda a extensão da Rua 

Carlos de Souza Pereira, bairro Califórnia.  

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza dos valos laterais em toda a extensão da 

Rua Pastor Júlio Adão Michel, bairro Califórnia.  

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada, patrolamento, colocação de base e limpeza 

dos valos laterais em toda a extensão da Estrada 

dos Bloedow, bairro Morretes.  

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue 

colocação de redutor de velocidade e sinalização 

na Estrada da Pedreira, no trecho entre o trevo do 

Berto Círio até as proximidades da ponte. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pavimentação ou calçamento com PAVS no 

refúgio localizado junto ao ponto de embarque e 

desembarque de passageiros de ônibus na Av. 

Santa Rita, esquina com a Rua Primavera (em 

frente ao antigo armazém do Ibanez), sentido 

bairro/Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

recomposição com camada asfáltica (CBUQ – 

concreto betuminoso usinado a quente) na Estrada 

da Pedreira, no trecho entre o trevo do Berto Círio 

até as proximidades da ponte. 
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RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do Beco 

dos Silvas, esquina com a Vilson Xavier, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de galhos na Rua Esmeralda, em 

frente ao  nº 130, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos nos buracos do asfalto no final da Rua dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento no Beco do Zalo, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos no telhado da parada de ônibus na Av. 

Getúlio Vargas, esquina com o Beco do Miguel, 

bairro Berto Círio. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando  ao  Poder  Executivo que encaminhe a  

PAULO RICARDO VARGAS esta Casa cópia do apontamento do TCE/RS que, 

conforme Memo. 159/19, diz que os enfermeiros 

não podem receber adicional de insalubridade 

sobre desdobramento de dez horas, ou regime 

especial de trabalho. 

 

 Solicitando ao Poder Executivo que encaminhe a 

esta Casa Legislativa informações sobre o contrato 

com o Governo Federal para envio de verbas do 

Programa Primeira Infância Melhor – PIM, se foi 

cortado ou o Município continua recebendo verba. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando ao Poder Executivo que informe o 

motivo pelo qual ainda não foi atendida a 

Indicação que solicitou a colocação de um quebra-

molas na Rua Amilton Amorim, próximo ao nº 

1010, sentido bairro/BR-386, bairro Sanga Funda, 

conforme Ofício nº 016/19.  
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ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando ao Poder Executivo que encaminhe a 

esta Casa Legislativa cópia do contrato da empresa 

que irá executar o projeto da construção do Centro 

Administrativo Municipal. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

ANTÔNIO CARLOS ALVES colocação de um toldo de acesso e proteção da 

chuva, entre o corredor central e a quadra esportiva 

da Escola Municipal Tiradentes, bairro Caju.     

 

JOSÉ ROSALES  No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

colocação de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua Volta Grande, esquina com a Rua Modesto 

Antônio Nunes, sentido Centro/bairro, 

Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a Corsan efetue a colocação de 

um cano da rede de esgoto pluvial que foi retirado 

pela mesma quando feita a instalação da rede de 

água na Rua dos Bloedow, em frente ao nº 725, 

bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

desobstrução e limpeza da boca de lobo, bueiro e 

canos na esquina da Estrada Boqueirão com a Rua 

“A”, Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

troca da parada de ônibus localizada na Estrada 

dos Bloedow, próximo à Rua Modesto Nunes, 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de fornecer passe livre a todos os 

alunos das escolas municipais. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de instalar câmeras de vigilância nas 

proximidades das escolas municipais. 
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PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade do Município providenciar o 

calçamento dos passeios públicos (calçadas) em 

todas as ruas já pavimentadas e cobrar dos 

proprietários juntamente com o IPTU. 

 

 No sentido de que a  secretaria  competente  efetue 

o rebaixamento de todos os passeios públicos e 

construa rampas de acesso nas esquinas das ruas e 

em todos os locais onde há faixa de segurança para 

travessia de pedestres, em cumprimento à Lei 

Federal nº 10.098/2000, que dispõe sobre 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com 

mobilidade reduzida. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a  secretaria  competente  efetue 

o conserto do asfalto no trevo da Califórnia, 

sentido bairro/Centro e Centro/bairro. 

 

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

limpeza na entrada da Rua Hermes Viana, bairro 

Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de ponto de parada (abrigo) da Brigada 

Militar, no cruzamento da Estrada do Itapuí, 

Estrada do Caju, Estrada Porto da Farinha e 

Estrada dos Pires, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de lombada transversal na Rua “G”, 

próximo ao nº 47, no Condomínio Parque das 

Rosas, bairro Caju. 

 

MOÇÃO Nº 008/19: Em   homenagem   à   Associação   das    Entidades  

ANTÔNIO CARLOS ALVES Tradicionalistas  de  Nova  Santa  Rita – AETNSR,  

E JOSÉ ROSALES pela passagem dos seus 10 anos de fundação, a ser 

comemorado no dia 20 de julho de 2019. Solicita 

que a referida homenagem seja realizada durante a 

Sessão Ordinária prevista para o dia 23 de julho de 

2019. 
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OFÍCIO Nº 072/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente à 

solicitação de cópia de todos os contratos de 

locação de imóveis utilizados pelo Município. 

 

OFÍCIO Nº 111/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente à solicitação de cópia 

dos laudos das vistorias dos ônibus de transporte 

coletivo municipal. 

 

OFÍCIO Nº 114/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Renato Machado, referente à solicitação de 

informações sobre 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. 

 

OFÍCIO Nº 16/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Turismo, solicitando cedência do Plenário 

desta Casa no dia 14 de junho de 2019, às 19h, 

para realização do congresso técnico do 

Campeonato Municipal de Futsal. 

 

OFÍCIO Nº 19/19: Encaminhado pelo Vereador Leonardo Vieira, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

29 de junho de 2019, das 13h às 18h, para 

realização de palestra sobre “O Autismo – 

dificuldades e desafios perante a sociedade” 

 

OFÍCIO Nº 20/19: Encaminhado pelo Vereador Leonardo Vieira, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

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

realização de palestra pelo Diretor Presidente 

CCR-SUL sobre investimentos no Município. 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 019/19 – 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 11/JUNHO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 427/19: PROJ.   LEI   Nº  015/19    –    Dispõe     sobre     a  

(Giovanna Fagundes) regularização de edificações implementadas em 

desacordo com a legislação específica, portadoras 

de estabilidade estrutural concluídas até a data de 

publicação desta Lei. 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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.  

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de meio fio e alargamento da calçada, 

com colocação de britas em frente ao nº 3516 até o 

nº 3543 da Av. Getúlio Vargas, próximo ao 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 



9 

 

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. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 778/19: PROJ.  LEI Nº 025/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dá nome ao Beco I, que dá acesso à 

Av. Santa Rita ao Caju, bairro Floresta, passando 

oficialmente a ser denominada “Normy da Costa 

Viegas”. 

 

PROCESSO Nº 806/19: PROJ.  LEI  Nº  019/19   –   De  autoria   do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Altera a Lei que dispõe 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   –   De  autoria  do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Institui o Plano Diretor Municipal de 

Mobilidade Urbana do Município de Nova Santa 

Rita – PLANMOB e dá outras providências. 

 

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

(2ª 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 

(2ª 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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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 

 

.  .  . 


