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BOLETIM Nº 022/19 – 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/JULHO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1006/19: PROJ. LEI  Nº 028/19 – Proíbe o uso de herbicidas 

(José Rosales) sintéticos no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1013/19: PROJ.  LEI  Nº 029/19  –  Veda  a  nomeação  para 

 (Ildo Maciel da Luz) Cargo em Comissão de pessoas que tenham sido 

condenadas pela Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei 

Maria da Penha, no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 026, 027, 028, 

035, 036, 040, 041 e 042/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RENATO MACHADO a revisão das luminárias existentes no Loteamento 

Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a substituição de luminárias na Rua Princesa 

Isabel, bairro Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a limpeza no valo existente na Rua Cerejeira,  em 

frente ao nº 480, bairro Caju. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção do asfalto no Loteamento Céu Azul, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na posição 

esquerda da entrada da Estrada do Boqueirão, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção do asfalto na Rua Bloedow, em torno 

do nº 3890, bairro Morretes. 

 

 

 



2 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada, limpeza e patrolamento em toda a extensão 

da Rua das Oliveiras, no trecho entre a Rua 11 de 

Abril com a Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e retirada de galhos na Rua Deoclécio 

Rodrigues, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

recolhimento de galhos em toda a extensão do 

bairro Califórnia. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura das demarcações no piso e pintura das 

goleiras de ferro das quadras poliesportivas nas 

Escolas Campos Salles e Victor Aggens, bairros 

Califórnia e Berto Círio, respectivamente. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de uma parada de ônibus localizada na 

Estrada Passo da Taquara, próximo ao nº 815, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e manutenção das paradas de ônibus da 

Estrada Boqueirão do Caju, próximo ao 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a limpeza da calçada no perímetro compreendido 

entre a funerária Rainha da Paz e o nº 960 da Av. 

Santa Rita, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas na Av. 

Getúlio Vargas, no perímetro compreendido entre 

a curva após o 3º BSUP até os trilhos da ferrovia, 

bairro Califórnia. 
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ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpada em frente a Madeireira Cajuense, 

bairro Caju.  

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a  

revisão das luminárias na Estrada Porto da Farinha, 

no trecho da Madeireira Cajuense até o Mercado 

Ridoli, bairro Caju. 

 

PAULO RICARDO VARGAS  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pavimentação asfáltica com CBUQ (concreto 

betuminoso usinado a quente) nas ruas Marinho 

Peixoto e Estrada do Passito ou Passo do Caí, 

desde o entroncamento com a Lourenço Záccaro 

até a Rua Primavera, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto em erosão e troca de tampas de bocas de 

lobo localizadas na Rua dos Pinheiros, esquina 

com a Estrada do Passito, nº 700, bairro Califórnia, 

e que seja feita uma revisão geral em todas as 

bocas de lobo localizadas nessas ruas. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue    

RENATO MACHADO reforma geral, incluindo o telhado, na capela do 

cemitério do bairro Morretes.  

  

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de meio-fio nas ruas Rodolfo Boyen, 

Dona Guilhermina e Esmeralda, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de auxiliar no fluxo do trânsito na 

Rua das Flores, no acesso da Av. Getúlio Vargas e 

Estrada da Pedreira. No acesso à Av. Getúlio 

Vargas e BR-386, em horário de grande fluxo pela 

manhã, das 7h até às 8h30min, a tarde das 

17h30min até às 19h30min, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua “C”, Loteamento Recanto do 

Sol, bairro Pedreira. 
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 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de limpar e cercar todas as áreas 

institucionais do Município, para evitar a 

proliferação de invasões clandestinas ou que 

sirvam de local para despejo de lixo. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca das tampas de bueiros localizados na Av. 

Santa Rita, nº 811 (em frente à loja Lebes) e nº 857 

(em frente à Loja Benoit), Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue 

o conserto e reparos do asfalto na Av. Santa Rita, 

esquina com a Rua Timbaúva, no trevo do bairro 

Califórnia/Morretes/Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES Encaminhando ao Poder Executivo o anteprojeto 

“Criança Segura” nas escolas municipais de Nova 

Santa Rita, com a finalidade de proteger e 

monitorar a entrada e saída das escolas e também a 

área interna das escolas, preservando espaços 

privados como sala dos professores, banheiros e 

sala de aula. 

 

JOSÉ ROSALES  No sentido de que a secretaria competente  

viabilize uma travessia com tubos de concreto para 

escoamento das águas na Av. Getúlio Vargas, após 

as curvas passando o 3º BSUP, bairro Califórnia. 

 

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

limpeza e desobstrução dos canos na Rua Pastor 

Adão Michel, próximo ao nº 2020, bairro 

Morretes. 

  

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente  analise 

a possibilidade de cercar e implantar uma praça 

com academia ao ar livre no terreno em frente à 

UBS Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

pintura de faixa de travessia para pedestres na Av. 

Santa Rita, em frente ao Supermercado Compre 

Bem.  
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma escola de 

educação infantil no bairro Morretes. 

 

No sentido de que o Poder Executivo estude a 

viabilidade da liberação do Salão Olmiro Brandão 

para eventos com agendamento antecipado, 

conforme era anteriormente e sob supervisão da 

secretaria competente. 

 

MOÇÃO Nº 009/19: Em   homenagem a todos os socorristas que atuam  

ALEXSANDRO ÁVILA no Município: técnicos em enfermagem Gisele 

Borba, Vivian Assis, Jerônimo dos Santos, Ana 

Mariza Amorim e os condutores Silvio Almeida, 

Roque Jr., Roberto Dal Moro e Marcio Marins. 

Solicita que a referida homenagem seja realizada 

durante a Sessão Ordinária prevista para o dia 16 

de julho de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 124/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador Ildo 

Maciel da Luz, referente à colocação de quebra-

molas na Rua Amilton Amorim. 

 

OFÍCIO Nº 125/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente à 

solicitação de cópia do apontamento do TCE/RS 

sobre adicional de insalubridade. 

 

OFÍCIO Nº 126/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente à 

solicitação de cópia do contrato de apreensão de 

animais. 

 

OFÍCIO Nº 127/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Renato Machado, referente à solicitação de cópia 

do Comodato da área da Associação de Moradores 

do bairro Morretes. 
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OFÍCIO Nº 128/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila de Souza, referente à emenda 

parlamentar nº 29220006, no valor de R$ 

125.000,00. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 022/19 – 19ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/JULHO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 930/19: PROJ.  LEI   Nº   023/19   –   Autoriza    o     Poder   

(Poder Executivo) Executivo a contratar operação de crédito até o 

valor de R$ 4.300.000,00 com a Caixa Econômica 

Federal. 

 

PROCESSO Nº 647/19: PROJ.  LEI  Nº  021/19   –   Cria o  “Dia  de  Passe  

(Rodrigo Aveiro) Livre” no Sistema de Transporte Coletivo de Nova 

Santa Rita e dá outras providências.  

 

PROCESSO Nº 689/19: PROJ. LEI Nº 022/19   –   Institui no Município de   

(José Rosales) Nova Santa Rita a Política Municipal de Proteção 

aos Direitos das Pessoas com Transtorno do 

Espectro Autista e dá outras providências. 

 

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. 

 

PAULO RICARDO VARGAS  No sentido de que a secretaria competente 

providencie a colocação de totem ou monumento 

do Lions Clube e placa em homenagem à Brigada 

Militar, com os seguintes dizeres “Cidade 

Monitorada, Cidade Segura”, na entrada principal 

da cidade. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo inclua no 

artigo 1º, da Lei Municipal nº 443/95, o cargo de 

Assistente Social. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de faixas de segurança, placas de 

sinalização orientando sobre a velocidade e placas 

de preferência no cruzamento da Estrada do Caju 

com a Estrada Porto da Farinha, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construção de uma rotatória na 

confluência entre a Av. Santa Rita, Rua Primavera 

com a Rua Passo do Caí. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 948/19: PROJ.  LEI  Nº 027/19  –  De autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Autoriza o Município de Nova 

Santa Rita adotar o Programa de Prevenção às 

Drogas, denominado “Esporte Sim, Drogas Não” 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 

 

.  .  . 


