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BOLETIM Nº 024/19 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/JULHO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1070/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  015/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre a 

regularização de edificações implementadas em 

desacordo com a legislação específica, portadoras 

de estabilidade estrutural concluídas até a data de 

publicação desta Lei.” 

 

PROCESSO Nº 1071/19: PROJ.    LEI    Nº   027/19   –   Autoriza   o   Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PROCESSO Nº 1072/19: PROJ.   LEI   Nº  026/19   –   Altera requisitos para  

(Poder Executivo) ingresso do cargo de Técnico em Edificações e 

Técnico em Farmácia do Anexo III, da Lei 687/04. 

 

PROCESSO Nº 1076/19: PROJ.   LEI  Nº  016/19  – Acrescenta dispositivos  

(Poder Executivo) a Lei nº 88/93 – Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1104/19: PROJ.LEI Nº 035/19 – Dispõe sobre a implantação  

(Rodrigo Aveiro) do Programa “Médico na Escola de Educação 

Infantil” do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 038, 039, 043, 

044, 045, 047 e 048/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a colocação de lixeiras nas paradas de ônibus na 

Estrada Boqueirão do Caju, próximo ao Maria 

José, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de uma parada de ônibus na Rua 

Lourenço Záccaro, próximo ao Caprini, nº 735, 

sentido Centro/Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca da tampa do bueiro localizado em frente à 

padaria na R ua das Flores. 
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ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada e limpeza na praça do Loteamento Recanto 

da Quinta, bairro Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada e patrolamento na Estrada Zé Maria, bairro 

Caju. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas na Rua 

dos Bloedow, próximo ao Beco do Barroso, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas na Rua 

Carlos de Souza Pereira, Comunidade Vasconcelos 

Jardim. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas na Rua 

dos Bloedow, próximo ao Clube Kaiser, bairro 

Morretes. 

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada nas laterais e colocação de britas na Rua 

Álvaro Almeida, bairro Porto da Figueira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

construção de uma rampa de acessibilidade na 

parada de ônibus da Rua Dr. Lourenço Záccaro, 

em frente ao Banco Banrisul, Centro. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de quebra-molas e da faixa de segurança na 

Av. Getúlio Vargas, em frente à Escola Barão de 

Teresópolis, bairro Morretes. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue 

recapeamento asfáltico na Rua 44, em frente à 

pracinha Larilá, Loteamento Popular, bairro Berto 

Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue 

revitalização do redutor de velocidade na Rua Via 

do Contorno, em frente aos nos 38 e 41, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura de uma faixa de segurança na esquina da 

Rua do Ipê, em acesso à Av. Getúlio Vargas, 

bairro Berto Círio. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada na Av. Getúlio Vargas, do nº 587 ao 811 e 

do nº 3.818 ao 4.310, nos dois sentidos da avenida, 

bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção do asfalto no Loteamento Céu Azul, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção, elevando o nível da via com aterro e 

brita compactados, em uma extensão de 60 metros 

na Estrada Capão do Padre, nas proximidades do 

nº 313, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e melhor abertura de valas laterais na 

Estrada Capão do Padre, próximo ao nº 70, bairro 

Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza, desobstrução e conserto da boca de lobo 

localizada na Av. Central Oeste, em frente ao nº 

20, Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de um cesto de lixo na parada de ônibus 

localizada em frente à Escola Miguel Couto, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

desobstrução e limpeza da boca de lobo, bueiro e 

canos na Av. Santa Rita, próximo ao nº 1211, 

sentido Centro/bairro, bairro Floresta. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue    

LEONARDO VIEIRA a colocação de redutores e placas de sinalização 

com redução de velocidade no trecho 

compreendido entre os nos 2678 e 3204 da Vila 

Machado, Av. Santa Rita, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE Sul realize a troca de um 

poste de madeira por um poste de concreto na 

Estrada dos Bloedow, próximo ao nº 3700, bairro 

Morretes. 

 

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

estudo para colocação de uma academia ao ar livre 

no Recanto da Quinta, junto à praça já existente. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a  

colocação de uma parada no Porto da Farinha, em 

frente à Olaria do Pedrinho, 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 secretaria competente  efetue o 

alargamento da via na esquina da Rua Carlos de 

Souza Pereira com a Rua Volta Grande, 

Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

reforma e instalação de lixeiras nas duas paradas 

localizadas nas duas direções da Av. Getúlio 

Vargas, em frente à Escola Miguel Couto, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para construção de um posto de saúde no 

bairro Caju. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a RGE Sul realize a substituição 

dos postes de madeira em toda a extensão da Rua 

Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. 
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 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de colocar dois containers para a 

população depositar restos de materiais e/ou lixo 

de grande porte, assim como efetuar calçamento 

para impedir novos despejos de detritos, podendo 

também ornamentar com jardim de concreto se não 

houver possibilidade de calçamento, ao lado do nº 

117 da Rua J, Loteamento Popular, bairro Berto 

Círio. 

 

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

colocação de canos para rede de esgoto pluvial na 

Rua Carlos de Souza Pereira, do nº 04 ao 1992, na 

localidade Vasconcelos Jardim  

  

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede de energia elétrica, visando o atendimento de 

moradores da Rua Rodolfo Boyen.  

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

manutenção da Rua “A”, substituindo em torno de 

40 metros da extensão de paralelepípedo por 

PAVS, no Loteamento Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

OFÍCIO Nº 140/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Vargas, referente ao envio de verbas do 

Programa Primeira Infância Melhor – PIM. 

 

OFÍCIO Nº 141/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente à solicitação de cópia 

de contratos das estufas, alevinos e mudas. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagem aos Socorristas, 

 conforme Moção nº 009/2019. 
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BOLETIM Nº 024/19 – 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/JULHO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 739/19: PROJ.  LEI  Nº  023/19  –   Declara   de   Utilidade   

(Renato Machado) 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   –   Institui  o  cartão  de   

(José Rosales) identificação para pessoas com Transtorno do 

Aspecto Autista, residentes no Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue    

LEONARDO VIEIRA a construção de uma parada com cobertura 

(preferencialmente dos novos modelos) na Av. 

Santa Rita, em frente à Empresa Pesa, bairro 

Floresta. 

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a construção de uma parada com cobertura na 

Estrada dos Bloedow, em frente à Rua Modesto 

Nunes, bairro Morretes. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para colocação de um semáforo de trânsito 

na Av. Santa Rita, esquina com a Rua Cícero 

Alfama de Oliveira, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo faça uma 

aproximação junto ao Governo do Estado com o 

objetivo de trazer para o Município um Chefe de 

Polícia Civil (Delegado), para atender única e 

exclusivamente os assuntos da Delegacia de Nova 

Santa Rita. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos atenda com seus serviços 

postais o bairro Morretes e a Rua Vasconcelos 

Jardim, providenciando o mesmo com uma dentre 

as seguintes opções: 1) entrega uma vez por 

semana; 2) caixa postal comunitária ou 3) posto de 

autoatendimento. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste de luz na Rua Ametista do Sul, em frente ao 

nº 31, bairro Morretes. 

  

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a Corsan estude a possibilidade 

de oferecer salubridade dos logradouros com 

melhor qualidade em tempo hábil após serviços de 

saneamento. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

postes na Rua “A”, esquina com a Rua “D” e Rua 

“C”, bairro Maria José. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

reforma geral da capela do cemitério do bairro 

Caju. 

 

JOSÉ ROSALES  No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

instalação de redutores de velocidade (tachões) na 

Av. Santa Rita ao Caju, próximo à curva no acesso 

ao Beco I, antes e depois da mesma, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

colocação de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua dos Bloedow, após o Clube Kaiser, sentido 

centro/bairro, bairro Morretes. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1028/19: PROJ.  LEI  Nº 025/19   –  De   autoria   do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Denomina Complexo Municipal de 

Saúde. 
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PROCESSO Nº 1029/19: PROJ. LEI  Nº 030/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Institui o Projeto 

“CINECÂMARA” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1034/19: PROJ. LEI  Nº 026/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre penalidades 

administrativas a serem aplicadas pela prática de 

discriminação a pessoas idosas no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1035/19: PROJ. LEI Nº  031/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Torna obrigatório o fechamento 

de valas e buracos abertos por empresa pública ou 

privada nas vias públicas do Município e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1051/19: PROJ. LEI  Nº 033/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Autoriza a administração municipal 

a instituir o Programa “Horta Comunitária” no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1052/19: PROJ.  LEI Nº 034/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a criação do Programa 

“Talentos da Terra” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1054/19: PROJ. LEI Nº  032/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui no calendário oficial de 

eventos e festividades a “Semana Municipal de 

Conscientização e Divulgação da Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS” no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1006/19: PROJ. LEI  Nº 028/19  –  De  autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) José Rosales - Proíbe o uso de herbicidas sintéticos 

no Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

 

 

 

 



9 

 

PROCESSO Nº 1013/19: PROJ.  LEI  Nº 029/19  –  De autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Veda a nomeação  para 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. 

 

 

 

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 

.  .  . 

 

 


