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BOLETIM Nº 035/19 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/SETEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1473/19: PROJ.   LEI   Nº  054/19   –    Autoriza    o    Poder  

(José Rosales) Executivo a conceder benefício fiscal para imóveis 

que instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito 

municipal de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1474/19: PROJ. LEI  Nº 055/19  –  Dispõe sobre o comércio  

(José Rosales) de gaiolas no território do Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1496/19: PROJ.  LEI   Nº   056/19   –   Autoriza    o     Poder  

(Leonardo Vieira) Executivo Municipal a criar programa de 

atendimento às pessoas com epilepsia e dá outras 

providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

LEONARDO VIEIRA patrolamento e colocação de britas na Estrada do 

Luizinho, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada do 

Picadão, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a pintura dos quebra-molas, a sinalização de solo 

na pista e a colocação de placas de sinalização para 

redução de velocidade em toda a extensão da Rua 

Carlos Gomes, Centro. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

vistoria e tome a devidas providências no sentido 

de acabar com a proliferação de ratos e mosquitos 

na vala situada na Rua Carlos Demoliner Netto, 

bairro Caju. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza das caixas dos bueiros que estão entupidos 

na Travessa 43 do Loteamento Popular, bairro 

Berto Círio. 
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RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de parada de ônibus na Av. Santa Rita, 

próximo ao nº 4200, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento na Estrada Passo da Taquara, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca da parada de ônibus na Estrada Passo da 

Taquara, nº 852, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a capina e limpeza (retirada de lixo) da calçada na 

Av. Getúlio Vargas, entre os nos 3830 e 3850. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue  

a troca de lâmpadas na Av. Getúlio Vargas, em 

frente ao nº 3830. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de parada e abrigo de ônibus na Estrada 

do Marcolino, nº 18, bairro Sanga Funda. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto de uma erosão asfáltica na Av. Getúlio 

Vargas, esquina com a Rua Santos Dumont, em 

frente à Delegacia de Polícia Civil, bairro Berto 

Círio. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando   à  secretaria  competente, em  relação 

JOCELINO RODRIGUES ao difícil acesso das escola, que informe: 1) qual a 

periculosidade do meio físico ou social da Escola 

Vitor Aggens? 2) Por que as outras escolas que se 

enquadram no Decreto nº 019, de 16 de maio de 

2000, art. 2º, alínea “c”, não recebem o benefício? 

3) Por que o Executivo mandou para esta Casa, em 

resposta ao Pedido de Informação do vereador, um 

decreto revogado? 
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INDICAÇÕES: No sentido  de que a secretaria competente efetue a  

JOSÉ ROSALES colocação de faixa de pedestres na Rua Primavera, 

esquina com a Rua dos Pinheiros, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue extensão de 

rede elétrica no Beco I da Rua Volta Grande, 

Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de dar suporte técnico e logístico à 

MULTIFEIRA, que é uma feira criada por 

empreendedores de pequeno porte do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

substituição da parada de ônibus localizada na 

Estrada da Pedreira (trecho de encontro com a 

Estrada Boqueirão do Caju), bairro Pedreira, por 

uma parada com cobertura dos modelos novos. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção da Rua Formosa, bairro Califórnia, 

passando a máquina na mesma. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção do asfalto na Av. Getúlio Vargas, no 

trecho após o quartel até os trilhos do trem de 

Morretes. 

 

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

instalação de uma academia ao ar livre próximo a 

padaria do Assentamento Sinos. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento da Travessa 43 do Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente 

estabeleça programa de passe livre a todos os 

alunos do ensino fundamental e médio do 

Município. 
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 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade da criação de Guarda Municipal de 

Trânsito. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de guarda municipal nos postos de 

saúde do Município.  

 

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

pavimentação asfáltica da Rua do Açude, bairro 

Califórnia. 

 

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

estudos para desmembrar a Vasconcelos Jardim, 

desde o trevo do bairro Califórnia até os trilhos do 

trem e que a mesma seja incluída no Plano Diretor 

como bairro Vasconcelos Jardim. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos nos buracos existentes no acostamento da 

Av. Santa Rita, em frente ao Loro, Centro. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de um transformador com maior potência na Rua 

Carlos Fraga, em frente ao nº 504, bairro Sanga 

Funda.  

 

OFÍCIO Nº 074/19: Enviado pelo IMAS, solicitando cedência do 

Plenário desta Casa para realização de Assembleia 

de apresentação do Cálculo Atuarial, no dia 07 de 

novembro de 2019, às 17h15min. 

 

OFÍCIO Nº 027/19: Encaminhado pelo Vereador Leonardo Viera, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa para 

realização de palestra do Instituto IMAMA, no dia 

23 de outubro de 2019, das 13 às 18 horas. 

 

OFÍCIO Nº 192/19: Enviado pelo Poder Executivo, informando que a 

entrega da LDO/2020, prevista pela Lei Orgânica 

para ocorrer até o dia 15 de setembro, não será 

efetivada, sendo que o prazo que se pretende 

atender é até o dia 30/09/2019. 
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COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 035/19 – 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/SETEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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 à 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. 

 

 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. 
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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.   

 

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

possibilidade de construir um Centro de Proteção 

Animal (canil municipal). 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir um pavilhão destinado 

aos agricultores e produtores do Município, para 

comercialização de seus produtos. 
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P A U T A 

 

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

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dá o nome de “Johann Hermann 

Glaus” à praça situada na Rua Primavera, bairro 

Califórnia 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 

.  .  . 

 


