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BOLETIM Nº 027/19 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/AGOSTO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1200/19: PROJ.   LEI   Nº  045/19    –    Dispõe    sobre      a  

(Jocelino Rodrigues) obrigatoriedade da empresa concessionária de 

energia elétrica e internet no Município de Nova 

Santa Rita a retirar gratuitamente postes irregulares 

no Município e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1202/19: PROJ. LEI Nº 044/19 –  Estabelece o agendamento  

(Renato Machado) telefônico de consultas médicas para pacientes 

idosos e/ou portadores de deficiência, previamente  

cadastrados nas unidades de saúde do Município 

de Nova Santa Rita/RS. 

 

PROCESSO Nº 1204/19: PROJ.  LEI   Nº   032/19   –    Autoriza    o    Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 100.850,00. 

 

EMENDA: De autoria do Vereador Antônio Carlos Alves, ao 

Projeto de Lei nº 040/19, o qual “Dispõe sobre a 

criação do “Dia do Motociclista” e cria o “Passeio 

de Motociclistas” no Município de Nova Santa 

Rita.” 

 

EMENDA: De autoria do Vereador Rodrigo Aveiro, ao Projeto 

de Lei nº 036/19, o qual “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.” 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a troca de lâmpadas na Rua Capão do Padre, 

depois do pontilhão, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca da parada de ônibus em frente ao Mercado 

Viegas, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca de lâmpada na Estrada Álvaro Ignácio 

Fernandes, bairro Sanga Funda. 
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JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a revisão e troca de luminárias na Estrada Capão 

do Padre, próximo à sede da ASMC, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a revisão e troca de luminárias na Estrada Sanga 

Funda, no trecho entre a curva da graxeira até a 

Agropecuária Pró-Milho, bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a desobstrução e limpeza de canos e valas situados 

na Rua do Açude, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Carlos 

Demoliner, bairro Pedreira. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento em toda a extensão da Estrada dos 

Pires, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

pintura de quebra-molas e faixas de segurança e de 

pedestres na Estrada da Pedreira, em frente ao 

Posto de Saúde, bairro Pedreira. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a pintura da faixa de segurança e sinalização de 

trânsito adequada em frente à Escola Tiradentes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a instalação de ondulação transversal (tipo A) em 

frente ao Posto de Saúde do bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

reparos na via, no trecho do retorno da ponte da 

Estrada da Pedreira e próximo ao nº 109.  

  

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

ALEXSANDRO ÁVILA limpeza do valo no decorrer da Rua Alcides 

Amorim, bairro Porto da Figueira. 

 



3 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento na Rua Cícero Alfama de Oliveira, 

Centro. 

 

GUILHERME MOTA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de aumentar os números de fichas 

de atendimento do posto de saúde de Morretes. 

 

RENATO MACHADO 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. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede de energia elétrica na Rua Sepé Tiarajú, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede de energia elétrica na Rua Adalberto Martins 

Viegas, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca da parada situada na Av. Santa Rita, na curva 

da Vila Machado, sentido Centro/bairro, 

recolocando-a próximo à entrada do Loteamento 

Lago da Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada com cobertura na 

Estrada dos Bloedow, em frente ao nº 3.000, bairro 

Morretes. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Estrada da Pedreira, do Posto 

da Brigada Militar até o nº 120, bairro Pedreira. 

 

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

poste na Rodovia Transaçoriana, próximo ao nº 

1600. 
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 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

possível alteração do parágrafo único do art. 115, 

da Lei nº 088/1993 – Estatuto dos Servidores 

Públicos Municipais, conforme segue: “o ocupante 

de provimento em Cargo em Comissão, que não 

seja detentor de cargo efetivo, terá direito às 

licenças previstas nos itens I, II, III e IV deste 

artigo”. 

 

OFÍCIO Nº 057/19: Enviado pelo IMAS solicitando indicação para 

membros do Conselho Administrativo do Instituto. 

 

OFÍCIO Nº 059/19: Enviado pela IMAS solicitando indicação para 

membros do Conselho Fiscal do Instituto. 

 

OFÍCIO Nº 131/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

09 de agosto de 2019, às 9h, para apresentação do 

Relatório de Gestão Municipal de Saúde. 

 

OFÍCIO Nº 154/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta aos 

Pedidos de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente à solicitação de cópia 

de contrato sobre a construção do Centro 

Administrativo e relatório de prestação de contas 

de viagem. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 027/19 – 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/AGOSTO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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 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. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

ALEXSANDRO ÁVILA 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. 

 

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. 
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 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 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. 

 

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. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1155/19: PROJ.  LEI  Nº  030/19   –   De  autoria  do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - 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: PROJ. LEI Nº 040/19  –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Antônio Carlos Alves - Dispõe sobre a criação do 

“Dia do Motociclista” e cria o “Passeio de 

Motociclistas” no Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1159/19: PROJ.  LEI   Nº  031/19   –    De  autoria  do Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 1181/19: PROJ. LEI  Nº 043/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - 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: PROJ. LEI  Nº 042/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - 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. 

 

PROCESSO Nº 1117/19: PROJ. LEI  Nº 036/19  –  De  autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) 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: PROJ. LEI  Nº 037/19  –  De  autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a proibição de 

qualquer cidadão descartar lixo nos logradouros 

públicos no âmbito do Município de Nova Santa 

Rita. 
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PROCESSO Nº 1130/19: PROJ. LEI  Nº 038/19  –  De  autoria  do Vereador   

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Dispõe sobre a criação da 

“Semana do Ciclista” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1139/19: PROJ. LEI  Nº 039/19  –  De  autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Dispõe sobre a criação do 

Programa “Odonto na Escola” no Município de 

Nova Santa Rita 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 

.  .  . 

 

 


