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BOLETIM Nº 025/19 – 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/JULHO/2019.
EXPEDIENTE
PROCESSO Nº 1117/19:
(Rodrigo Aveiro)

PROJ. LEI Nº 036/19 – Altera o artigo 16 da Lei
nº 156, de 16 de setembro de 1994, que institui o
serviço de transporte de escolares em Nova Santa
Rita e dá outras providências.

PROCESSO Nº 1127/19:
(Leonardo Vieira)

PROJ. LEI Nº 037/19 – Dispõe sobre a proibição
de qualquer cidadão descartar lixo nos logradouros
públicos no âmbito do Município de Nova Santa
Rita.

PROCESSO Nº 1130/19:
(Rodrigo Aveiro)

PROJ. LEI Nº 038/19 – Dispõe sobre a criação da
“Semana do Ciclista” no Município de Nova Santa
Rita e dá outras providências.

PROCESSO Nº 1139/19:
(Rodrigo Aveiro)

PROJ. LEI Nº 039/19 – Dispõe sobre a criação do
Programa “Odonto na Escola” no Município de
Nova Santa Rita e dá outras providências.

PROCESSO Nº 1142/19:
(Poder Executivo)

PROJ. LEI Nº 028/19 – Autoriza o Poder
Executivo a contratar operação de crédito com o
Badesul Desenvolvimento S.A. – Agência de
Fomento para obra de infraestrutura urbana.

EMENDAS:

De autoria do Vereador Leonardo Vieira, ao
Projeto de Lei nº 031/19, o qual “Torna obrigatório
o fechamento de valas e buracos abertos por
empresa pública ou privada nas vias públicas do
Município e dá outras providências.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS:
LEONARDO VIEIRA

Solicitando à secretaria competente que efetue
a repintura da faixa de segurança e implante a
sinalização correta próximo à Escola Tiradentes,
bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue
patrolamento alargando toda a extensão da Estrada
dos Bloedow, no trecho compreendido entre os
trilhos do trem até o início do asfalto no bairro
Morretes.
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Solicitando à secretaria competente que efetue
a limpeza e desobstrução das valas situadas na Rua
do Passito, no trecho entre a Rua Formosa e Rua
Esperança, bairro Califórnia.
JOSÉ ROSALES

Solicitando à secretaria competente que efetue
patrolamento, colocação de britas e limpeza da
Rua Adalberto Martins Viegas, bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue
retirada de galhos na Rua Modesto Antônio Nunes,
Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes.

JOCELINO RODRIGUES

Solicitando à secretaria competente que efetue
patrolamento da Estrada Boqueirão do Caju,
próximo à entrada do Loteamento Maria José.

RODRIGO AVEIRO

Solicitando à secretaria competente que efetue a
troca da lixeira da Secretaria da Saúde por outra
com maior tamanho e altura.
Solicitando à secretaria competente que efetue a
coleta de galhos na Rua das Hortênsias, bairro
Floresta e Rua Cerejeiras, bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue a
troca da parada de ônibus na Estrada Passo da
Taquara, próximo ao nº 1931, bairro Caju.

ANTÔNIO CARLOS ALVES

Solicitando à secretaria competente que efetue
operação “tapa buracos” nos seguintes endereços:
Rua Hermes Viana, nos 249, 247, 132, 95 e 73 e
esquina com a Av. Getúlio Vargas; Rua das Flores,
nº 35 e Rua da Igreja nos 35, 40, 47 e 143, bairro
Berto Círio.
Solicitando à secretaria competente que efetue
restauração ou reposição da parada de ônibus na
Av. Santa Rita, próximo ao trevo do bairro
Califórnia, sentido Centro/bairro.
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PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
JOCELINO RODRIGUES

Solicitando à secretaria competente cópia da lista
das escolas municipais que se enquadram no
Decreto nº 10, de março de 2017, que dá direito ao
professor de receber o difícil acesso.

INDICAÇÕES:
JOSÉ ROSALES

No sentido de que a Superintendência de
Desenvolvimento e Extensão da Empresa
Trensurb, inclua no Plano de Extensão da Linha da
Trensurb, partindo de Porto Alegre até o Polo
Petroquímico na Cidade de Triunfo, contemplando
Nova Santa Rita com uma estação, utilizando a
estrutura da via férrea já existente para
implementar o novo projeto.
No sentido de que a Empresa de ônibus Cidade
Nova Santa Rita estude a possibilidade da criação
de uma nova linha de ônibus ou altere a já
existente para que acesse a Rua Pinheiro, bairro
Berto Círio, até a fábrica Thonart, com destino ao
Caju, no horário das 17:45.

ILDO MACIEL DA LUZ

No sentido de que a secretaria competente efetue o
recapeamento da Rua das Flores, bairro Berto
Círio.
No sentido de que a secretaria competente efetue a
colocação de um redutor de velocidade e pinte a
faixa de segurança em frente ao Mercado Silveira,
Rua Caju, bairro Caju.

RODRIGO AVEIRO

No sentido de que a secretaria competente efetue a
substituição dos tachões redutores de velocidade
por ondulação transversal (tipo A), próximo à
Escola Pequeno Aprendiz, na Rua Lourenço
Záccaro, nº 1355, Centro.
No sentido de que a secretaria competente efetue a
ampliação da rede pluvial na Estrada da Pedreira,
nº 416 até a Rua “A” esquina com a Rua “E” do
Loteamento Recanto do Sol.
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LEONARDO VIEIRA

No sentido de que a RGE Sul efetue o recuo na
calçada do poste de energia elétrica localizado na
Av. Santa Rita, em frente ao nº 2786, bairro
Califórnia.
No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de um
poste de madeira por um poste de concreto na
Estrada do Luizinho, nº 330, AP 270, bairro Caju.

OFÍCIO Nº 054/19:

Enviado pelo IMAS, solicitando a divulgação do
documento sobre as eleições para o Conselho
Administrativo do Instituto, que ocorrerá nos dias
30 e 31 de julho de 2019.

OFÍCIO Nº 05/19:

Enviado pelo MDB, solicitando cedência do
Plenário desta Casa no dia 24 de agosto, das 8 às
13h, para realização de convenção municipal para
escolha do Diretório e Executiva do partido para o
biênio 2019/2021.

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS

GRANDE EXPEDIENTE
Destinado para homenagem à Associação das
Entidades Tradicionalistas de Nova Santa Rita,
conforme Moção nº 008/2019.
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BOLETIM Nº 025/19 – 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 23/JULHO/2019.
ORDEM DO

DIA

PROCESSO Nº 739/19:
(Renato Machado)

PROJ. LEI Nº 023/19 – 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 876/19:
(Poder Executivo)

PROJ. LEI Nº 021/19 – Autoriza o Poder
Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no
valor R$ 86.900,00.

INDICAÇÕES:
LEONARDO VIEIRA

No sentido de que a secretaria competente efetue
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.
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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.
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.
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PAUTA
PROCESSO Nº 1071/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 027/19 – De autoria do Poder
Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal
a contratar servidor por prazo determinado.

PROCESSO Nº 1072/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 026/19 – De autoria do Poder
Executivo - Altera requisitos para ingresso do
cargo de Técnico em Edificações e Técnico em
Farmácia do Anexo III, da Lei 687/04.

PROCESSO Nº 1076/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 016/19 – De autoria do Poder
Executivo - Acrescenta dispositivos a Lei nº 88/93
– Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Nova Santa Rita.

PROCESSO Nº 1104/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 035/19 – De autoria do Vereador
Rodrigo Aveiro - Dispõe sobre a implantação do
Programa “Médico na Escola de Educação
Infantil” do Município de Nova Santa Rita e dá
outras providências.

PROCESSO Nº 1028/19:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 025/19 – De autoria do Poder
Executivo - Denomina Complexo Municipal de
Saúde.

PROCESSO Nº 1029/19:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 030/19 – De autoria do Vereador
Jocelino Rodrigues - Institui o Projeto
“CINECÂMARA” e dá outras providências.

PROCESSO Nº 1034/19:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 026/19 – De autoria do Vereador
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:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 031/19 – De autoria do Vereador
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.
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PROCESSO Nº 1051/19:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 033/19 – De autoria do Vereador
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:
(2ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 034/19 – De autoria do Vereador
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:
(2ª PAUTA)

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS

TRIBUNA POPULAR
. . .

