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BOLETIM Nº 029/19 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/AGOSTO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1257/19: PROJ. LEI Nº 047/19 –  Dispõe sobre a limpeza de 

(Leonardo Vieira) terrenos baldios no Município de Nova Santa Rita 

e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1258/19: PROJ. LEI Nº 048/19  –  Dispõe sobre a criação do 

(Leonardo Vieira) Programa Municipal de Alfabetização Digital da 

Terceira Idade e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1265/19: PROJ. LEI  Nº 049/19  –  Dispõe sobre a proibição 

(José Rosales) por bares, restaurantes, pizzarias, churrascarias, 

lanchonetes, casas noturnas e similares do 

Município de Nova Santa Rita, efetuarem a 

cobrança de taxas sobre serviços prestados aos 

clientes nos respectivos estabelecimentos e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1267/19: PROJ. LEI Nº 046/19  –  Dispõe sobre a criação da 

(Antônio Carlos Alves) “Comenda Destaque Mulher Nova Santa-ritense”. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 052, 053, 054, 

055, 056, 057 e 058/19. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a retirada de lixo e limpeza da Estrada Boqueirão 

do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a retirada de barro e brita em frente à Escola Vó 

Enedina, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza de bueiros e troca de tampa de bueiro na 

Rua da Prainha, esquina com a Rua Jardim, bairro 

Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de banco na parada situada na Av. 

Getúlio Vargas, próximo ao Beco do Jorge, bairro 

Berto Círio. 
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 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a substituição da tampa do bueiro localizado na 

Rua do Açude, na curva de acesso à Rua da 

Figueira, em frente ao nº 16, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a limpeza das valas na Rua Carlos Demoliner, 

bairro Pedreira. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de fresa asfáltica em uma extensão de 

200 metros no trecho da Rua “L”, nº 180 até o 

acesso à Rua “A”, bairro Berto Círio e Beco 1 

desta mesma rua. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de fresa asfáltica e compactação na 

Rua Landell de Moura, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto e limpeza dos bueiros, patrolamento, 

colocação de britas ou fresa asfáltica compactada 

na Rua Padre Eugênio Mees, bairro Berto Círio.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza (retirada de galhos de árvores) no Beco do 

Esperança, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas no Beco do 

Nilo, Centro.  

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de lixo de grande porte, lixo 

eletrônico e restos de móveis descartados na Rua 

do Ipê com Central Norte, Loteamento Popular, 

bairro Berto Círio. 
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PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando  ao  Poder  Executivo  que  informe  os 

ALEXSANDRO ÁVILA roteiros, períodos, finalidades e valores das 

despesas com viagens realizadas pela Prefeita 

Margarete Simon Ferretti no ano de 2019. 

 

 Solicitando  ao  Poder  Executivo  que  informe  os 

valores pagos em publicidade nos anos de 2018 e 

2019 ao Jornal Estação.  

  

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

GUILHERME MOTA ampliação da Escola Vasconcelos Jardim e insira 

na mesma turno integral. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

viabilize a contratação ou nomeação de mais um 

fonoaudiólogo para atendimento na rede escolar 

municipal. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de instalar no bairro Morretes uma 

escola infantil de 0 a 3 anos. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de telefone e internet na 

Unidade de Saúde Rural, localizada na Rua dos 

Caturritas, nº 404, Assentamento Santa Rita, 

Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placa de identificação na Rua Dulce 

Ferreira Gonçalves, bairro Califórnia. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento em toda a extensão da Av. Santa 

Rita ao Caju, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento da Av. Getúlio Vargas, no perímetro 

entre o trevo de acesso ao bairro Califórnia e a 

BR-386, bem como a Rua da Areia e o trevo de 

acesso à Comunidade Pedreira, bairro Berto Círio. 
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ILDO MACIEL DA LUZ  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de sinalização entre as ruas do Ipê e 11 

de Abril, indicando qual é a preferencial. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir um Posto da Brigada 

Militar no bairro Caju. 

 

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

padrão com aumento de carga e extensão da rede 

na Rua “Z”, Rua Landell de Moura, Beco do Noé, 

sendo todas acessadas pela Rua Veneza, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação das ruas 11 de Abril, Livino 

Antônio Vieira, “L” e Padre Eugênio Mees, bairro 

Berto Círio. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Estrada da Pedreira, do nº 

1213 até a Escola José Bonifácio, bairro Pedreira. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de fita sinalizadora do guard rail, 

embaixo da ponte do Rio dos Sinos, na curva 

próxima ao depósito de areia, nº 242 da Estrada da 

Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de ponto de parada (abrigo) da Brigada 

Militar, na esquina da Av. Getúlio Vargas com a 

Rua “A”, perto do Supermercado Ideal, bairro 

Berto Círio. 

 

OFÍCIO Nº 0462/19: Enviado pela Caixa Econômica Federal, 

comunicando que o Contrato de Repasse nº 

845335/2017, assinado em 31/08/2017, foi extinto 

por expiração do prazo de vigência. 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 029/19 – 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/AGOSTO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

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 o número 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. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste na Rodovia Transaçoriana, próximo ao nº 

1600. 

 

 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”. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente estude a 

viabilidade de implantação de Unidade Básica de 

Saúde no bairro Califórnia.  

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

viabilidade de implantação de Unidade Básica de 

Saúde no bairro Floresta.  

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1200/19: PROJ.  LEI  Nº 045/19  –  De autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a 

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 –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Renato Machado - Estabelece o agendamento 

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   –  De  autoria  do   Poder 

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

a abrir Crédito Especial no valor de R$ 

100.850,00. 
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PROCESSO Nº 1155/19: PROJ.  LEI  Nº  030/19   –   De  autoria  do   Poder 

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª 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. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 

 

 


