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BOLETIM Nº 026/19 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/JULHO/2019.
EXPEDIENTE
PROCESSO Nº 1156/19:
(Poder Executivo)

Veto Total ao Projeto de Lei nº 021/2019, de
origem Legislativa, o qual “Cria o ‘Dia de Passe
Livre’ no Sistema de Transporte Coletivo de Nova
Santa Rita e dá outras providências.”

PROCESSO Nº 1155/19:
(Poder Executivo)

PROJ.LEI Nº 030/19 – Autoriza a inclusão de uma
nova ação na Lei nº 1375/17 – PPA, Lei nº
1481/18 – LDO e a abertura de Crédito Especial na
Lei nº 1491/18 – LOA.

PROCESSO Nº 1158/19:
(Antônio Carlos Alves)

PROJ. LEI Nº 040/19 – Dispõe sobre a criação do
“Dia do Motociclista” e cria o “Passeio de
Motociclistas” no Município de Nova Santa Rita.

PROCESSO Nº 1159/19:
(Poder Executivo)

PROJ. LEI Nº 031/19 – Autoriza o Poder
Executivo Municipal a contratar servidor por prazo
determinado.

PROCESSO Nº 1181/19:
(José Rosales)

PROJ. LEI Nº 043/19 – Dispõe sobre a cassação
do alvará de funcionamento de empresas e postos
estabelecidos no Município de Nova Santa Rita
que forem condenados em 2º grau pelo crime de
cartel e dá outras providências.

PROCESSO Nº 1182/19:
(José Rosales)

PROJ. LEI Nº 042/19 – Institui medidas para a
melhoria do ensino municipal com a programação
do conhecimento sobre a Constituição Brasileira
no Município de Nova Santa Rita e dá outras
providências.

DECRETOS:

Enviados pelo Poder Executivo, nos 046 e 049/19.

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS:
RODRIGO AVEIRO

Solicitando à secretaria competente que efetue
a instalação de abrigo coberto e assento no local do
estacionamento no Posto de Saúde do bairro
Pedreira.
Solicitando à secretaria competente que efetue
reparos no asfalto na Travessa 13 do Loteamento
Popular, bairro Berto Círio.
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LEONARDO VIEIRA

Solicitando à secretaria competente que efetue
patrolamento e colocação de britas na Estrada do
Itapuí, bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue
patrolamento e colocação de britas na Estrada da
Pedreira, estrada que liga os bairros Pedreira e
Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue
roçada, patrolamento e colocação de britas na Rua
Pastor Adão Michel, bairro Califórnia.

JOCELINO RODRIGUES

Solicitando à secretaria competente que efetue
a instalação de um banco na parada localizada na
Av. Getúlio Vargas, sentido bairro/Centro, esquina
do Beco da Servidão.
Solicitando
à secretaria
competente que
efetue patrolamento e colocação de britas na
Estrada Porto da Farinha, frisando a entrada do
Residencial Parque das Rosas, bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue
a troca da tampa do bueiro e limpeza do mesmo,
localizado na Av. Getúlio Vargas, nº 1903, bairro
Berto Círio.

JOSÉ ROSALES

Solicitando à secretaria competente que efetue
patrolamento, colocação de britas e limpeza da
Rua Ametista e demais ruas que atravessam a Rua
Boqueirão do Caju, bairro Caju.
Solicitando à secretaria competente que efetue
a revisão da luminária do poste em frente ao
Mercado Floresta, na Av. Santa Rita, próximo ao
nº 960, bairro Floresta ao Caju.

ANTÔNIO CARLOS ALVES

Solicitando à secretaria competente que efetue o
conserto da via asfáltica na Av. Getúlio Vargas, no
acesso à BR-386, bairro Berto Círio.
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PAULO RICARDO VARGAS

Solicitando à secretaria competente
que
providencie a pintura no asfalto da palavra
“PARE” na Rua Primavera, entroncamento com a
Rua dos Pinheiros, bairro Califórnia, e que seja
instalado tachões para que os motoristas que vêm
da Rua Primavera para acessar a Rua dos Pinheiros
atentem que estão ingressando em uma
preferencial, e portanto devem obedecer a
orientação do Detran.
Solicitando à secretaria competente que efetue
pavimentação com concreto betuminoso usinado a
quente (asfalto) no trecho não pavimentado da Rua
dos Pinheiros, bairro Califórnia.
Solicitando à secretaria competente que efetue
pavimentação com concreto betuminoso usinado a
quente (asfalto) no trecho não pavimentado da Rua
Canjarana, bairro Califórnia.

PEDIDO DE INFORMAÇÕES:
LEONARDO VIEIRA

Solicitando à Secretaria Municipal do Meio
Ambiente informações sobre a desobstrução e
limpeza da boca de lobo, bueiros e canos na
esquina da Estrada do Boqueirão com a Rua “A”
do Loteamento Maria José, bairro Caju, que
encontra-se espalhando água de esgoto doméstico
a céu aberto, configurando uma infração
ambiental.

INDICAÇÕES:
ALEXSANDRO ÁVILA

No sentido de que a secretaria competente efetue a
colocação de quebra-molas na Av. Getúlio Vargas,
no trecho do 3º BSUP, onde encontra-se um acesso
de entrada para o Loteamento Popular, bairro
Berto Círio.
No sentido de que a secretaria competente efetue a
pavimentação asfáltica ou fresa asfáltica e a
compactação com rolo, no trecho de estrada de
chão na Rua Deoclécio Rodrigues, que liga o
bairro Berto Círio e o bairro Centro.
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RODRIGO AVEIRO

No sentido de que a Corsan efetue reparos no
asfalto na Rua das Flores, próximo ao nº 465,
bairro Berto Círio.
No sentido de que a CCR ViaSul efetue a
manutenção do acesso da BR-386, Km 438, à Rua
Carlos Gomes, 3401.

LEONARDO VIEIRA

No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de
todos os postes de energia elétrica da Rua “N”,
bairro Berto Círio.
No sentido de que a secretaria competente efetue a
implantação de placa de parada obrigatória e
sinalize o asfalto com o “PARE” na Rua “A”,
esquina com a Rua Marinho Peixoto, Loteamento
Vale Verde, Centro.

JOSÉ ROSALES

No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição
de um poste de madeira por um de concreto na
Rua dos Bloedow, após a curva passando o salão
da InterCement, sentido bairro/Centro, bairro
Morretes.
No sentido de que a secretaria competente efetue a
reestruturação e pintura dos quebra-molas em
frente ao 3º BSUP, na Av. Getúlio Vargas, bairro
Califórnia.

RENATO MACHADO

No sentido de que a secretaria competente faça o
desassoreamento das sangas e limpeza na Estrada
Alcides Amorim, Estrada Nova e Estrada dos
Pires, bairro Sanga Funda.
No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição
de local de um cabo de aço que se encontra
localizado na Rua Pérola, em frente ao nº 64,
código do cliente nº 3095653619, bairro Morretes.

ANTÔNIO CARLOS ALVES

No sentido de que a secretaria competente efetue o
alargamento da pista, na forma de refúgio para
acesso e conversão da Av. Getúlio Vargas com a
Rua do Ipê, nos dois sentidos, bairro Berto Círio.
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PAULO RICARDO VARGAS

No sentido de que a secretaria competente realize
estudo para a criação de uma escola de rodeios,
danças, folclore e culturas tradicionalistas para
crianças e adolescentes no Parque Olmiro
Brandão, juntamente com a ATNS (Associação
Tradicionalista de Nova Santa Rita) e os piquetes.
No sentido de que a secretaria competente
providencie a inclusão na lista de prioridades de
pavimentação e saneamento básico a Estrada da
Taquara, bairro Caju.

OFÍCIO Nº 02/19:

Enviado pela Junta Militar, solicitando cedência do
Plenário desta Casa nos dias 14, 15 e 16 de
outubro, para realização da Comissão de Seleção
do Serviço Militar.

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 026/19 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/JULHO/2019.
ORDEM DO
INDICAÇÕES:
JOSÉ ROSALES

DIA

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.

PAULO RICARDO VARGAS

No sentido de que o Poder Executivo estude a
possibilidade de fornecer cesta básica mensal aos
membros do 4º Pelotão do 15º Batalhão da Brigada
Militar e aos membros da Polícia Civil que
prestam serviço no Município.
No sentido de que a secretaria competente
providencie a criação ou contratação de clínica
veterinária para esterilização (castração) e controle
de zoonoses de animais domésticos (cães e gatos)
no Município.

PAUTA
PROCESSO Nº 1117/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 036/19 – De autoria do Vereador
Rodrigo Aveiro - 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:
(1ª PAUTA)

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

PROCESSO Nº 1130/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 038/19 – De autoria do Vereador
Rodrigo Aveiro - Dispõe sobre a criação da
“Semana do Ciclista” no Município de Nova Santa
Rita e dá outras providências.
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PROCESSO Nº 1139/19:
(1ª PAUTA)

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

PROCESSO Nº 1143/19:
(1ª PAUTA)

PROJ. LEI Nº 029/19 – De autoria do Poder
Executivo – Cria vaga no Quadro Geral de Cargos
Permanentes do Município.

PROCESSO Nº 1072/19:
(2ª 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:
(2ª 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:
(2ª 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.

EXPLICAÇÕES PESSOAIS

TRIBUNA POPULAR
. . .

