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BOLETIM Nº 030/19 – 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/AGOSTO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1324/19: PROJ. LEI  Nº  050/19  –  Autoriza  a   criação   do 

(José Rosales) Programa de Aproveitamento de Terrenos Baldios 

no Município de Nova Santa Rita para cultivo de 

hortaliças e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES patrolamento e colocação de britas na Estrada 

Capão do Padre, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

colocação de britas nas ruas “B” e “G” do 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de placas autorizando “Carga e 

Descarga” na Av. Santa Rita, em frente ao 

restaurante Cantina da Amizade. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de uma parada de ônibus com abrigo 

na Estrada do Luizinho, em frente ao nº 334, 

sentido Centro/bairro. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de uma parada de ônibus com abrigo 

entre as ruas “C” e “D” na Rua do Caju, sentido 

Centro/bairro. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

o conserto da tampa da boca de lobo e do meio fio 

da mesma, na Rua Azaleia, em frente à 

Borracharia Brandão, bairro Califórnia. 
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 Solicitando   à  secretaria   competente  que  realize 

operação “tapa buracos” na Rua das Flores, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua do Ipê 

(trecho sem asfalto), bairro Centro. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas na Rua 

dos Bloedow, próximo ao Clube Kaiser e próximo 

ao Beco do Barroso, bairro Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a revisão e troca de luminária na Estrada Capão do 

Padre, bairro Caju, no número 90. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto do asfalto na Rua 11 de Abril, esquina  

com a Rua Central Sul, Loteamento Popular, 

bairro Berto Círio.  

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a pintura do quebra-molas na Av. Getúlio Vargas, 

em frente ao nº 1850 e da faixa de segurança na 

mesma avenida, em frente ao nº 2034, bairro Berto 

Círio. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando  ao  Poder   Executivo  cópia  do  edital 

PAULO RICARDO DE VARGAS para contratação de clínica veterinária para 

castração de animais e nome da clínica contratada 

e valores mensais que serão pagos a mesma. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando  ao  Poder  Executivo  informações 

referentes à convocação dos motoristas aprovados 

em concurso, fila de espera e previsão de 

chamamento. 

 

REQUERIMENTOS: No  sentido de convocar o Secretário Municipal da 

LEONARDO VIEIRA Fazenda, Sr. Luiz Fernando Heylmann, para 

prestar esclarecimentos sobre a arrecadação do 

IPTU em cota única com desconto, nos anos de 

2017 a 2019. 
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MESA DIRETORA  No   sentido    de    que   a   Sessão     Solene     em  

 comemoração à “Semana da Pátria”, prevista no 

art. 92, § 2º, inciso II, do Regimento Interno, seja 

realizada às 17h, do dia 03 de setembro de 2019, 

no Plenário desta Casa. 

  

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

PAULO RICARDO DE VARGAS implantação de Centro Olímpico Municipal no 

bairro Califórnia, com pista de skate, mountain 

bike, pista de corrida e caminhada, campo de 

futebol, quadra de basquete e futebol de salão e 

piscina oficial para treinamento e competições, 

entre outras atividades, conforme projeto da praça 

da juventude que já estava em estudo e não se 

concretizou até a presente data. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

 implantação de Centro Olímpico Municipal no 

Parque de Eventos Olmiro Brandão, com pista de 

skate, mountain bike, pista de corrida e caminhada, 

campo de futebol, quadra de basquete e futebol de 

salão e piscina oficial para treinamento e 

competições, entre outras atividades, conforme 

projeto da praça da juventude que já estava em 

estudo e não se concretizou até a presente data. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza de terreno baldio na Rua Carlos 

Demoliner, ao lado do nº 98, bairro Pedreira, 

cobrando posteriormente o serviço do proprietário 

do mesmo através do IPTU. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de criar um projeto que obrigue os 

atuais e futuros empreendimentos imobiliários a 

incluírem em seus projetos reservatórios de água 

potável, em tamanho adequado às necessidades de 

consumo dos futuros moradores dos 

empreendimentos a serem construídos, sob pena de 

paralisação e multa da obra, conforme artigos da 

lei complementar a ser criada. 
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RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de monitoramento no 

Loteamento Jardim Santa Rita, no final da Rua das 

Laranjeiras, onde está situada a Praça Pública 

Municipal João Corrêa Flores. 

 

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

instalação de uma câmera de monitoramento na 

Rua Amilton Amorim, esquina com a Rua João 

Correa, bairro Sanga Funda. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize um guarda patrimonial para a Escola 

Miguel Couto, no bairro Berto Círio, à noite e nos 

finais de semana 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

ou conserto de um poste na Rua dos Bloedow, 

próximo ao nº 3700, após a curva, sentido 

bairro/Centro, bairro Morretes. 

 

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

colocação de um toldo de acesso e proteção da 

chuva sobre a passarela de acessibilidade e a 

quadra esportiva da Escola Hélio Fraga, bairro 

Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de esgoto no Beco do 

Esperança, bairro Berto Círio.  

 

OFÍCIO Nº 160/19: Enviado pelo Poder Executivo, solicitando a 

retirada do Projeto de Lei nº 031/2019, o qual 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 

servidor por prazo determinado”. 

 

OFÍCIO Nº 0011/19: Enviado pelo IBGE, informando sobre o Censo 

Demográfico 2020, e sobre reunião a ser realizada 

no dia 03 de setembro de 2019, às 14h, no 

auditório da Prefeitura Municipal. 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 030/19 – 26ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 20/AGOSTO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1156/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  021/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Cria o ‘Dia de Passe 

Livre’ no Sistema de Transporte Coletivo de Nova 

Santa Rita e dá outras providências.” 

 

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. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente 

providencie a reforma geral, incluindo o telhado, 

na capela do cemitério do bairro Morretes. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1257/19: PROJ. LEI  Nº 047/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a limpeza de 

terrenos baldios no Município de Nova Santa Rita 

e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1258/19: PROJ. LEI  Nº 048/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a criação do 

Programa Municipal de Alfabetização Digital da 

Terceira Idade e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1265/19: PROJ. LEI  Nº 049/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a proibição 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  –  De  autoria  do Vereador 

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

“Comenda Destaque Mulher Nova Santa-ritense”. 

 

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

(2ª 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 

(2ª 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 

(2ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a abrir Crédito Especial no valor de R$ 

100.850,00. 
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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 

.  .  . 

 

 


