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BOLETIM Nº 048/19 – 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/DEZEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E  

 

PROCESSO Nº 2075/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  059/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Institui a Feira 

Multidisciplinar e Mostra de Iniciação Científica 

de Nova Santa Rita - FEMIC e dá outras 

providências.” 

 

PROCESSO Nº 2085/19: PROJ.   LEI   Nº  045/19   –    Autoriza    o    Poder        

(Poder Executivo)  Executivo Municipal a sediar a realização do 

Rodeio Estadual em Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 2088/19: PROJ. LEI Nº 044/19 –  Revoga a Lei nº 1450/18 e       

(Poder Executivo)  aprova novo Plano Municipal de Saneamento 

Básico do Município de Nova Santa Rita, nos 

termos da Lei nº 11.445/07, de 05 de janeiro de 

2007. 

 

PROCESSO Nº 2100/19: PROJ.   LEI   Nº  046/19   –    Autoriza    o    Poder        

(Poder Executivo)  Executivo Municipal a abrir Crédito Especial no 

valor de R$ 30.000,00. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 90, 91, 93, 94, 

97, 98, 99, 100 e 101/19. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RODRIGO AVEIRO patrolamento e colocação de britas em toda a 

extensão da Estrada Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento em toda a extensão da Estrada Nova, 

bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

roçada e patrolamento na Rua Álvaro Almeida, 

bairro Porto da Figueira. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas na 

Rua Leonildo Quadros, bairro Caju. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas em toda 

a extensão do Beco Daniel Lima Pereira (antigo 

Beco 2) e Rua da Estação (antigo Beco 3), 

localizados na Estrada Carlos de Souza Pereira, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza, desobstrução e recuo para o interior da 

calçada da boca de lobo localizada na esquina da 

Rua do Açude com a Rua Pinheiros. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto e reparos no asfalto da Estrada Bloedow, 

esquina com a Av. Getúlio Vargas, bairro 

Morretes.  

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

conserto e reparos no asfalto da Rua Max 

Bloedow, próximo ao acesso à BR-386, bairro 

Floresta. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Liberdade e Beco da Isabel, bairro Morretes. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  à  secretaria  competente  que  informe   

LEONARDO VIEIRA qual empresa fez a limpeza do arroio Berto Círio 

no dia 18 de fevereiro de 2018, pela Secretaria do 

Meio Ambiente, e qual foi o custo deste serviço. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente estude a  

RODRIGO AVEIRO possibilidade de instalar aparelhos de ar 

condicionado em todas as salas de aula das escolas 

municipais. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

troca da parada de ônibus na Rua Ciro Flores, 

bairro Porto da Figueira. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar a pavimentação com 

PAVS na Rua 9 de Dezembro, Centro. 
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 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de rever a proibição de estacionar 

em toda a extensão do lado esquerdo da Rua 

Teófilo Afonso Tergolina, entre as esquinas 

Teófilo com a Rua Juvenal Machado até Teófilo 

com a Rua Hélio Fraga, que seja pintado de branco 

o cordão de meio fio e retirada a placa de 

sinalização de proibido estacionar, aumentando a 

área para estacionamento nesta rua. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente 

participe do processo seletivo para obtenção de 

recursos para Resíduos Sólidos Urbanos, oriundo 

da Programação do Orçamento 2020, Portaria 

9.639 do Governo Federal. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

participe do processo seletivo para repasse de 

recursos orçamentários e financeiros para 

implantação, ampliação e melhoria de Sistema de 

Abastecimento de Água, de Sistemas Públicos de 

Esgotamento Sanitário e implantação de Melhorias 

Sanitárias Domiciliares e/ou coletivas de pequeno 

porte em áreas rurais, comunidades tradicionais 

(fora do perímetro urbano), oriundos da 

Programação do Orçamento 2020, Portaria 9.636 

do Governo Federal. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente realize a 

reestruturação das cabeceiras do bueiro e 

substituição dos tubos quebrados na Rua Carlos 

Fraga, próximo ao nº 390, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

reestruturação das cabeceiras do bueiro da sanga 

na Rua Caju, próximo à Serraria Garcia, bairro 

Caju. 
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OFÍCIO Nº 251/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Requerimento de Convocação da Secretária 

Municipal da Educação e Cultura, Srª. Michele 

Martins dos Santos, informando que a mesma não 

se encontra em condições psicológicas de manter 

um diálogo ameno com o vereador requerente, em 

função das últimas declarações do mesmo a 

respeito da pessoa da Secretária de Educação. 

Nesse sentido, solicitou que a Secretária 

encaminhe os esclarecimentos por escrito, fazendo 

assim um relatório pormenorizado da situação de 

cada estabelecimento escolar sob sua 

administração. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 048/19 – 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/DEZEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

REQUERIMENTO: No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para 

MESA DIRETORA  o dia 25 de fevereiro de 2020, seja transferida para 

o dia 26 do mesmo mês, às 18 horas, em virtude do 

feriado de Carnaval, com base no art. 3º, parágrafo 

único, do Regimento Interno desta Casa. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a RGE  Sul atenda à  solicitação  

RENATO MACHADO de recolhimento dos galhos acumulados nas 

calçadas depois que a referida empresa realiza 

podas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

conserto do concreto da Av. Getúlio Vargas, em 

vários pontos no trajeto do trevo da Califórnia até 

a InterCement Brasil, bairro Morretes. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de regularização de esgoto a céu 

aberto que passa por três lotes desocupados, estes 

de nos 50090109, 50090125, 50090139, todos na 

Rua Formosa e desembocando na residência da 

Rua dos Pinheiros nº 183, bairro Califórnia. 

 

 No sentido  de que a RGE Sul efetue a instalação 

de iluminação pública numa extensão de 800 

metros na Estrada dos Fragas, bairro Sanga Funda. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente realize 

melhorias na Rua Sepé Tiaraju, colocando fresa 

asfáltica ou saibro, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

melhorias na Estrada dos Fragas, colocando fresa 

asfáltica, bairro Sanga Funda. 

 

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

pavimentação da Rua da Prainha, do cruzamento 

com a Rua Princesa Isabel até o final, bairro 

Morretes.  
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Rua “E”, 

próximo ao nº 147, Loteamento Parque das Rosas, 

bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise, 

com urgência, a possibilidade de colocar em 

atividade o poço artesiano comunitário localizado 

no Beco do Incra. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma câmera de 

videomonitoramento na esquina da Rua Lourenço 

Záccaro com a Rua Valdemar Vicente da Costa, 

Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua 

Timbaúva, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize 

parceria público-privada com uma instituição de 

ensino superior e disponibilize salas de aula na 

Escola Miguel Couto, no turno da noite, com o 

intuito de promover a educação e a qualificação 

profissional dos moradores do Município. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que as secretarias competentes, 

juntamente com o Comando do 4º Pelotão da 

Brigada Militar, façam cumprir a Lei Municipal nº 

209/95, proibindo em todo o território do 

Município de Nova Santa Rita as chamadas “festas 

rave”, para coibir o abuso que vem acontecendo 

com som em alto volume noites e dias, 

perturbando a comunidade, principalmente os 

moradores do Vasconcelos Jardim. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 2040/19: PROJ.  LEI  Nº  041/19  –  De   autoria   do   Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Dispõe sobre normas relativas à livre 

iniciativa e ao livre exercício de atividades 

econômicas e disposições sobre a atuação do 

Município como agente normativo e regulador e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 2014/19: Proposta de Emenda à Lei Orgânica  nº 001/2019 -       

(2ª PAUTA) De autoria de Diversos Vereadores - Acrescenta o 

art. 114-A na Lei Orgânica do Município de Nova 

Santa Rita, que institui o Orçamento Impositivo e 

dispõe sobre a execução orçamentária e financeira 

da programação incluída por emendas individuais 

do Legislativo Municipal em Lei Orçamentária 

Anual. 

 

PROCESSO Nº 2020/19: PROJ.  LEI  Nº  042/19  –   De  autoria   do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Estima  a  receita e fixa a despesa do 

Município de Nova Santa Rita para o exercício de 

2020.  

 

 

 

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 

.  .  . 

 


