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BOLETIM Nº 034/19 – 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/SETEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a manutenção do trevo da Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção do asfalto (tapa buracos) na Rua “A”, 

bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento, colocação de fresa asfáltica 

compactada e roçada nas ruas: Paineiras, Maria 

Rita, João Serafim Almeida da Silveira, Porto da 

Farinha, Ametista e Carlos Demoliner Neto, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento, colocação de fresa asfáltica 

compactada e roçada nas ruas Dez de Novembro e 

das Hortênsias, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

pintura de cordões e demarcações viárias ao longo 

das ruas Cristal e Filomena, bairro Pedreira. 

 

RENATO MACHADO Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

recolhimento de entulhos e colocação de placa de 

advertência “proibido colocar lixo neste local”, no 

Beco do Barroso, bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue  

a manutenção asfáltica da Rua Deoclécio 

Rodrigues, no trecho do início da rua no sentido 

Centro/bairro até o nº 340. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

limpeza, roçada, patrolamento e colocação de 

britas na Estrada dos Pires, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada da 

Pedreira, que liga os bairros Pedreira e Caju. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de resíduo do lixo de grande porte, 

descartado e incendiado na Rua “A”, em frente ao 

nº 178, bairro Berto Círio. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando   à  secretaria  competente  que informe 

LEONARDO VIEIRA quem são e onde estão locados todos os servidores 

cedidos pela Prefeitura de Nova Santa Rita a 

outros municípios ou autarquias. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  o Poder Executivo coloque na 

JOCELINO RODRIGUES previsão orçamentária do ano de 2020 a construção 

da capela mortuária de Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Estrada dos Pires e Rua 

Cerejeiras, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir um posto de saúde no 

bairro Caju. 

 

JOSÉ ROSALES  No sentido de que a CCR ViaSul estude a 

possibilidade de construir uma pista de 

desaceleramento na BR-386 acesso Av. Santa Rita 

e uma pista de aceleramento na saída da Av. Santa 

Rita acesso a BR-386, sentido Canoas/bairro 

Centro. 

 

 No sentido de que a CCR ViaSul estude a 

possibilidade de construir pistas de 

desaceleramento na BR-386 acesso à 

Transaçoriana, bairro Sanga Funda, e no sentido 

inverso dando acesso à Rua Lourenço Záccaro, 

bairro Centro.  

 

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. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de baixa tensão e colocação de 

luminárias na Av. Getúlio Vargas, no trajeto dos 

trilhos do trem até a Empresa Proamb, bairro 

Morretes. 

 

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

instalação de quatro luminárias na praça do Céu 

Azul, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma pista atlética de corrida de 50 

metros e uma caixa de areia para saltos em 

distância ao lado do campo de futebol, no pátio da 

Escola Municipal Campos Salles, bairro 

Califórnia. 

 

GUILHERME MOTA  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento da Av. Getúlio Vargas, no trecho do 

bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize a 

recolocação da parada que foi retirada da Rua 

Primavera, em frente ao nº 170, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de faixas de segurança e placas de 

sinalização orientando sobre o limite de velocidade 

na Av. Santa Rita, em frente ao nº 3361, bairro 

Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

contratação de um médico ginecologista para 

atendimento no Posto do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para funcionamento 24 horas do Posto de 

Saúde do bairro Berto Círio. 

 

OFÍCIO Nº 177/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Ricardo Pinheiro de Vargas, referente à 

contratação de clínica veterinária para castração de 

animais. 
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OFÍCIO Nº 564/19: Enviado pela CCR ViaSul, em resposta à 

Indicação de autoria do Vereador Rodrigo Aveiro, 

referente à manutenção do acesso da BR-386, km 

438 a Rua Carlos Gomes. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 034/19 – 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 10/SETEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1006/19: PROJ. LEI  Nº 028/19 – Proíbe o uso de herbicidas 

(José Rosales) sintéticos no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1013/19: PROJ.  LEI  Nº 029/19  –  Veda  a  nomeação  para 

(Ildo Maciel da Luz) Cargo em Comissão de pessoas que tenham sido 

condenadas pela Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei 

Maria da Penha, no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1130/19: PROJ. LEI Nº 038/19  –  Dispõe sobre a criação da  

(Rodrigo Aveiro) “Semana do Ciclista” no Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1139/19: PROJ. LEI Nº 039/19  –  Dispõe sobre a criação do  

(Rodrigo Aveiro) Programa “Odonto na Escola” no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JOSÉ ROSALES troca da parada da Rua Boqueirão do Caju, lado 

direito sentido bairro/Centro, colocando-a mais 

próxima da Rua da Pedreira. Solicita-se também a 

colocação de uma nova parada com abrigo na Rua 

Boqueirão do Caju, esquina com a Rua da 

Pedreira, sentido Centro/bairro, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

desassoreamento dos valos e colocação de canos 

no Beco I da Rua Carlos de Souza Pereira, 

Comunidade Vasconcelos Jardim. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um quebra-molas na Rua Veneza, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos valos das laterais da Rua Vasconcelos 

Jardim, bairro Morretes. 

 



6 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto do concreto em vários pontos da Av. 

Getúlio Vargas, no trajeto do trevo da Califórnia 

até a InterCement Brasil, bairro Morretes. 

 

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

instalação de banco na parada de ônibus da Av. 

Getúlio Vargas, nº 970, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua “L”, bairro Berto Círio. 

 

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

recapeamento da Travessa 12, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente faça o 

acostamento (retirada do barranco) na curva do 

Loteamento Popular, na Av. Getúlio Vargas, 

próximo ao nº 3516, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo sobre a possibilidade da Prefeitura doar à 

Corsan um terreno no ponto mais alto do bairro 

Caju, mais precisamente nas proximidades do 

antigo depósito de lixo, para construção de um 

reservatório de água potável com capacidade para 

suprir a necessidade de consumo do bairro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de reunir os proprietários ou 

representantes das farmácias do Município para 

que, em comum acordo, possam fazer um 

revezamento semanal de horário de funcionamento 

até a meia-noite, com o objetivo de atender à 

crescente demanda de clientes que necessitam de 

atendimento após às 22h. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de calçada em um dos lados da Av. 

Getúlio Vargas, entre o Beco do Miguel e o Posto 

de Saúde do bairro Berto Círio.  
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1415/19: PROJ. LEI  Nº 052/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dá o nome de “Johann Hermann 

Glaus” à praça situada na Rua Primavera, bairro 

Califórnia e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1371/19: PROJ. LEI  Nº 051/19  –  De  autoria do  Vereador 

(2ª PAUTA) Renato Machado - Institui o Fundo Especial do 

Poder Legislativo Municipal de Nova Santa Rita, 

nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, de 

17 de março de 1964. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 

 


