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BOLETIM Nº 020/19 – 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/JUNHO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

DECRETOS:  Enviados pelo Poder Executivo, nos 029, 030, 033, 

034 e 037/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

ALEXSANDRO ÁVILA pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 

Marinho Peixoto, Centro.  

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas que faz 

travessia na Rua Carlos de Souza Pereira, próximo 

à antiga estação do trem, Comunidade 

Vasconcelos Jardim. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

troca de luminária na Rua Modesto Nunes, esquina 

com a Rua Volta Grande, Comunidade 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas ou saibro na 

Rua Pitangueiras. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza geral com corte de grama e revitalização 

da Rua Pitangueiras. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

fiscalização em relação aos animais soltos na via 

pública, na Av. Santa Rita, principalmente no 

trecho entre o trevo da Califórnia até o bairro 

Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada em toda a extensão da Estrada da Pedreira, 

bairro Pedreira. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca da parada de ônibus localizada na Rua da 

Pedreira, esquina com a Rua Filomena e coloque-a 

em frente à Rua “C”, do Loteamento Recanto do 

Sol, na Rua da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que faça piso 

de concreto e coloque um banco na parada de 

ônibus localizada na Rua da Pedreira, esquina com 

a Rua “C”, Loteamento Recanto do Sol. 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Dona 

Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de entulhos no final da Rua Dona 

Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES     Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de paradas de ônibus em toda a 

extensão da Av. Deoclécio Rodrigues, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento no Beco Paineira, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção do Loteamento Jardim Santa Rita, 

sinalização das ruas com placas de “PARE”, 

limpeza de bueiros, limpeza de meio fio e podas de 

árvores. 

 

LEONARDO VIEIRA     Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto da tampa de boca de lobo e limpeza do 

mesmo, localizado em frente ao nº 4233 da Av. 

Santa Rita, bairro Califórnia.  

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, roçada, limpeza e colocação de 

britas em toda a extensão da Estrada Volta Grande, 

bairro Califórnia. 
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 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas e roçada nas ruas 

Vertente e Açude, bairro Califórnia. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando   ao  Poder   Executivo  que  informe  o 

ALEXSANDRO ÁVILA destino dado aos recursos da emenda parlamentar 

de nº 29220006, no valor de R$ 125.000,00, 

enviados a este Município para incremento 

temporário ao custeio dos serviços de atenção 

básica em saúde.  

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando ao Poder Executivo que encaminhe a 

esta Casa Legislativa cópia do contrato de 

apreensão de animais e qual a média de animais 

recolhidos mensalmente. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à Secretaria da Agricultura as 

seguintes informações: cópia do contrato das 

estufas, nome dos beneficiados e endereço; cópia 

do contrato sobre alevinos, nome dos beneficiados 

e endereço; cópia do contrato sobre mudas, nome 

dos beneficiados e endereço. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

LEONARDO VIEIRA repintura da sinalização de solo e colocação de 

placas de trânsito em toda a extensão do trecho de 

concreto da Av. Getúlio Vargas, que inicia na 

rotatória do bairro Califórnia terminando em frente 

à Empresa InterCement, bairro Morretes.     

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

colocação de faixa de segurança, placas de 

sinalização orientando sobre a velocidade e placas 

de preferência no cruzamento da Estrada do Caju 

com a Estrada Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa compactada e dois quebra-

molas na Estrada Marinho Peixoto. 
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JOSÉ ROSALES  No sentido de que a secretaria competente  

viabilize a aquisição de bandeiras oficiais do 

Município de Nova Santa Rita, para doação às 

escolas, associações, entidades tradicionalistas, 

culturais e esportivas, que representam o 

Município em eventos fora da cidade. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo dialogue com 

as empresas da localidade para realizar parceria 

com o objetivo de pavimentar a Rua Capão 

Grande, bairro Sanga Funda. 

 

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  estude 

a possibilidade e viabilidade da liberação dos táxis 

do Município para livre circulação para embarque 

e desembarque de passageiros no terminal de 

ônibus. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir uma escola de educação 

infantil no bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir um prédio para a 

Farmácia Básica Municipal na mesma área do 

Complexo de Saúde localizado na Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, esquina com a Rua Marinho 

Peixoto, Centro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a  secretaria  competente  efetue 

a colocação de placas indicativas com o nome das 

ruas que não possuem identificação correta no 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue o 

conserto do asfalto junto aos trilhos do trem na Av. 

Getúlio Vargas, sentido bairro/Centro, bairro 

Vasconcelos Jardim. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a RGE Sul efetue a troca do 

poste de luz em frente ao nº 515 da Rua das 

Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização e padronização da calçada junto à 

Praça da Bíblia e prefeitura velha, com PAVS e 

piso tátil.  

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente 

providencie a confecção de placas de identificação 

das ruas do Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

OFÍCIO Nº 167/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura, solicitando cedência do Plenário desta 

Casa no dia 05 de agosto de 2019, das 14h às 21h, 

para realização de palestra do Patrono da Feira do 

Livro de 2019: Juremir Machado. 

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 39/19: Enviado pela Câmara Municipal de Novo 

Hamburgo, convidando para Oficina “Câmara 

Verde”, que será realizada nos dias 27 e 28 de 

junho, das 9 às 16 horas, no Plenário da referida 

Câmara Municipal. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para entrega do Título de Cidadão  

Nova Santa-ritense ao Sr. Manoel Branco da 

Silveira, conforme Decreto Legislativo nº 

001/19. 



6 

 

BOLETIM Nº 020/19 – 17ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/JUNHO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 493/19: PROJ.  LEI  Nº 014/19  –  Dá o nome de “Floriano 

(Leonardo Vieira) Max Kerber” à Rua “A” do Loteamento 

Primavera, bairro Centro, no Município de Nova 

Santa Rita/RS. 

 

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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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 876/19: PROJ.  LEI  Nº  021/19   –   De  autoria  do   Poder 

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

a abrir Crédito Especial no valor R$ 86.900,00. 

 

PROCESSO Nº 877/19: PROJ.   LEI  Nº 022/19   –   De  autoria  do   Poder 

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

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

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

(2ª 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 812/19: PROJ.  LEI  Nº  020/19   –   De  autoria  do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Institui o Plano Diretor Municipal de 

Mobilidade Urbana do Município de Nova Santa 

Rita – PLANMOB 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 

 

.  .  . 


