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BOLETIM Nº 021/19 – 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/JUNHO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 948/19: PROJ.  LEI  Nº 027/19  –  Autoriza o Município de 

(José Rosales) Nova Santa Rita adotar o Programa de Prevenção 

às Drogas, denominado “Esporte Sim, Drogas 

Não” e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RODRIGO AVEIRO pintura e marcação da quadra esportiva e a 

construção de um dreno de escoamento no entorno 

da mesma, na Escola Municipal José Bonifácio, 

bairro Pedreira. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção de reparos e colocação de fresa 

asfáltica na Rua Padre Eugênio Mees, nº 292 até a 

saída para a Rua 20 de Março e na entrada da Rua 

Romeu Veríssimo com a Rua Deoclécio 

Rodrigues, bairro Berto Círio. 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de uma luminária em frente ao nº 64 da 

Rua da Prainha, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada em frente à Agropecuária 

Picasso, na Rua da Prainha, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Manoel 

Silveira, Centro. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de uma tampa na caixa de esgoto 

localizada no final da Rua “C”, Loteamento 

Recanto do Sol, Comunidade Pedreira, bairro 

Berto Círio. 
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GUILHERME MOTA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de entulhos no Beco do Gelson, ao 

lado do campo do coco, bairro Morretes.   

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

colocação de britas no Beco do Gelson, ao lado do 

campo do coco, bairro Morretes. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada e limpeza no pátio do Posto de Saúde do 

bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Rua Hermes Viana, dos nos 41 ao 141, 

bairro Berto Círio. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a RGE Sul efetue a  troca de um 

RODRIGO AVEIRO poste na Rua Romeu Veríssimo, próximo ao nº 

203, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  estude 

a possibilidade de construir uma pista de 

caminhada na praça Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a secretaria competente realize a 

regularização das ruas: Ágatha, Topázio e Carlos 

Demoliner, bairro Caju. 

 

JOSÉ ROSALES  No sentido de que a secretaria competente  estude 

a possibilidade de construir uma caixa com sistema 

de filtragem de água (esgoto) no Loteamento 

Recanto do Sol, Comunidade Pedreira, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de transformar a Rua Cícero Alfama 

de Oliveira em sentido único, a partir da Rua Hélio 

Fraga de Moraes Sarmento até a Av. Santa Rita. 
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ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possibilidade de alterar o Estatuto do Servidor, art. 

138, inciso II, alínea d: “por prazo superior a 130 

dias no período aquisitivo, intercalados ou 

consecutivos, de licença por motivo de doença em 

pessoa da família previsto no art. 121 e/ou 

tratamento de saúde, salvo os decorrentes de 

acidentes em serviço, licença maternidade e as 

doenças passíveis de aposentadoria integral por 

invalidez, elencadas na Lei Municipal nº 777/2006, 

art. 25, § 2º e § 6º.” 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a Empresa CCR ViaSul efetue o 

conserto do asfalto no retorno da BR-386, km 435, 

acesso à Empresa Harman do Brasil e Rua Carlos 

Gomes.  

 

RENATO MACHADO No sentido de que a  secretaria  competente  efetue 

a instalação de rede de baixa tensão e colocação de 

luminárias na Av. Getúlio Vargas, entre o trajeto 

dos trilhos do trem até a Empresa Proamb, bairro 

Morretes.   

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente 

providencie a conclusão da pavimentação asfáltica 

na Estrada da Pedreira, no trecho restante que falta, 

sentido Boqueirão do Caju à Parada 20. 

 

No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para contratação de um médico obstetra 

para atendimento em todos os postos de saúde da 

cidade. 

 

OFÍCIO Nº 116/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria dos Vereadores 

Alexsandro Ávila, Paulo Ricardo Pinheiro de 

Vargas e Renato Machado, referente à Lei nº 

1391/2017, que autorizou o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com o Banco 

Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – 

BRDE, para pavimentação das vias Rua “N” e 

Estrada Porto da Farinha. 
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OFÍCIO Nº 112/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

28 de junho de 2019, das 18h às 21h, para 

capacitação dos servidores em APH 

urgência/emergência. 

 

OFÍCIO Nº 113/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

26 de junho de 2019, das 9h às 16h30min, para 

palestra sobre escorpião amarelo aos servidores 

(agente comunitário de saúde, agente de endemias 

e equipe de enfermagem). 

 

CORRESPONDÊNCIA: Enviada pelo Instituto Rio Grandense do Arroz, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

27 de junho de 2019, às 14h, para reunião com 

agricultores do Município. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagem à Igreja Universal do 

Reino de Deus (IURD), conforme Moção nº 

007/19. 



5 

 

BOLETIM Nº 021/19 – 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/JUNHO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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 481/19: PROJ.  LEI   Nº 011/19   –   Altera o art. 13, da Lei 

(Poder Executivo) Municipal nº 727, de 07 de janeiro de 2005. 

 

PROCESSO Nº 567/19: PROJ.  LEI  Nº  017/19    –   Institui no Calendário  

(Ildo Maciel da Luz) 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  –  Denomina as ruas “C” e  

(Paulo Ricardo de Vargas) “D” do Loteamento Vale  Verde e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 608/19: PROJ.  LEI  Nº 019/19  –  Denomina a Rua “G” do  

(Paulo Ricardo de Vargas) Loteamento Vale  Verde e dá outras providências.  

 

REQUERIMENTO: No sentido de  convocar o Secretário Municipal de  

ALEXSANDRO ÁVILA Desenvolvimento Urbano e Habitação, Sr. Miguel 

Henrique Vieira, para prestar esclarecimentos 

sobre as providências tomadas para solucionar os 

problemas de vazão das águas na Rua da Igreja 

(beira do rio); na Av. Getúlio Vargas, nº 2412 e no 

Beco do Machado. 

 

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.     
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 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. 

 

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. 
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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. 

  

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. 

 

 

 

P A U T A 

 

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

(2ª 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 

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

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


