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BOLETIM Nº 038/19 – 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/OUTUBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1601/19: Veto  Total   ao  Projeto  de  Lei   nº  026/2019,  de       

(Poder Executivo) origem Legislativa, o qual “Dispõe sobre 

penalidades administrativas a serem aplicadas pela 

prática de discriminação a pessoas idosas no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências.” 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES roçada e limpeza da Av. Getúlio Vargas, entre o 

trevo da Califórnia até a Empresa InterCement, 

bairro Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de um quebra-molas na Rua Veneza, 

bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

patrolamento, colocação de britas e compactação 

por rolo compressor em todas as vias não 

pavimentadas que são itinerários do transporte 

público municipal. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

roçada, ampliação da rede pluvial e instalação de 

caixa de captação na Rua Romeo Veríssimo, 

Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção no bueiro da rede pluvial, roçada e 

pintura de cordões na Rua São Paulo, Centro. 

  

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca de luminária na Rua Pastor Júlio Adão 

Michel, próximo ao nº 309 e revisão de todas as 

luminárias desta via, Comunidade Vasconcelos 

Jardim, bairro Califórnia. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza do valo de escoamento das águas na Rua 

dos Bloedow, próximo ao Beco do Barroso, bairro 

Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza em 

toda a extensão da Estrada Porto da Farinha até a 

Olaria, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza em 

toda a extensão da Estrada do Picadão, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza em 

toda a extensão da Estrada do Itapuí, bairro Caju. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando   ao    Poder   Executivo    informações 

RODRIGO AVEIRO detalhadas sobre: cópia do contrato com a empresa 

Bioanálises Laboratório de Análises; a 

metodologia aplicada no atendimento pelo SUS 

para realização de exames laboratoriais; se há 

atendimento domiciliar para paciente do SUS. 

 

DIVERSOS VEREADORES Solicitando à Secretaria Municipal de Esportes, 

Lazer e Turismo, as seguintes informações: gastos 

da secretaria nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e 

2019; os projetos desenvolvidos pela secretaria; o 

valor das verbas trazidas, através de emendas 

parlamentares, para o desenvolvimento do esporte 

no Município. 

 

 Solicitando à Secretaria da Ouvidoria Municipal, 

as seguintes informações: número de protocolos de 

atendimentos recebidos; número de retornos 

positivos e negativos para as demandas recebidas; 

as despesas desta secretaria nos anos de 2017, 

2018 e 2019; o valor das emendas parlamentares 

trazidas pela secretaria. 
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REQUERIMENTOS: No  sentido de que o Grande Expediente da Sessão  

GUILHERME MOTA Ordinária prevista para o dia 22 de outubro 

próximo seja destinado para homenagens ao “Dia 

Mundial do Animal”, comemorado no dia 04 de 

outubro. 

 

No  sentido de que o Grande Expediente da Sessão  

 Ordinária prevista para o dia 29 de outubro 

próximo seja destinado para homenagens aos 

professores do Município. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

JOCELINO RODRIGUES disponibilize mais um motorista e um técnico de 

enfermagem para a ambulância de apoio do Pronto 

Atendimento do Centro. 

 

 No sentido  de que a secretaria competente efetue 

recapeamento asfáltico na Rua Santa Rita, no 

trecho entre a BR-386 até o trevo da parada 20, 

bairro Floresta. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido  de que a secretaria competente efetue a 

ampliação da rede pluvial da Estrada da Pedreira, 

esquina com a Rua Arnaldo de Souza, bairro 

Pedreira. 

 

 No sentido  de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação nos trechos do nº 2230 ao nº 2896 e 

do nº 140 ao nº 3130 da Estrada da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido  de que a secretaria competente realize 

estudo aprofundado para prospecção de áreas no 

âmbito municipal, disponíveis para instalação de 

distritos industriais, para que o Município consiga 

atrair novas empresas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente avalie a 

possibilidade de reconstruir uma parada de ônibus 

conforme padrão estabelecido pelo Executivo 

Municipal, com cobertura, bancos e iluminação 

interna na Av. Santa Rita, sentido bairro/Centro, 

próximo ao Minimercado Estrela Dalva, bairro 

Califórnia. 
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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 no Beco da Servidão, que 

interliga a Rua da Prainha e Rua Princesa Isabel, 

bairro Morretes. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma creche municipal no bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de guarda municipal nas escolas do 

Município. 

 

OFÍCIO Nº 631/19: Enviado pela CCR ViaSul, em resposta à 

Indicação de autoria do Vereador Alexsandro 

Ávila, referente ao alargamento de faixa lateral da 

BR-386. 

 

OFÍCIO Nº 195/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Leonardo Vieira, referente à convocação de 

Guarda Patrimonial. 

 

OFÍCIO Nº 196/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente à revogação do 

Decreto nº 010/2017. 

 

OFÍCIO Nº 417/2019: Enviado pela Empresa de Planejamento e 

Logística, convidando para Audiências Públicas de 

Apresentação do Relatório de Impacto Ambiental 

– RIMA da BR-386, conforme cronograma 

estabelecido no documento. 

 

OFÍCIO Nº 028/19: Encaminhado pelo Vereador Leonardo Vieira, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

31 de outubro de 2019, das 18 às 22 horas, para 

realização de palestra sobre “Inteligência 

Emocional”. 
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COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 038/19 – 33ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 08/OUTUBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1076/19: PROJ.   LEI  Nº  016/19  – Acrescenta dispositivos  

(Poder Executivo) a Lei nº 88/93 – Estatuto dos Servidores Públicos 

do Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1155/19: PROJ.LEI Nº 030/19 – Autoriza a inclusão de uma  

(Poder Executivo) 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. 

 

INDICAÇÕES: No sentido  de que a secretaria competente efetue a  

JOSÉ ROSALES construção de rampa de acessibilidade na entrada 

principal do salão de eventos do Parque Olmiro 

Brandão. 

 

 No sentido  de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de identificação com os nomes 

das ruas no bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de duplicação da Rua da Areia, 

sentido Pedreira/Berto Círio, próximo ao trevo de 

acesso à BR-386, bairro Berto Círio.  

 

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

50 metros da rede de energia elétrica na Rua São 

Pedro, Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca dos 

postes de madeira e mudança de lado da rede 

elétrica na Rua Maria Januária, bairro Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que o Poder Executivo elabore 

projeto de lei que trate sobre a oficialização, 

denominação e delimitação dos bairros de Nova 

Santa Rita. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente efetue 

revitalização, bem como o aparo de grama e 

limpeza, pintura de muro e meio fio, plantio de 

árvores nativas e instalação de duas luminárias na 

praça do Loteamento Popular, Rua do Ipê, esquina 

com as Travessas 44 e 41, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que o Ministério da Saúde, através 

da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, 

analise a possibilidade de viabilizar a concessão de 

água potável até a comunidade rural do bairro 

Porto da Figueira. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção da escola técnica na Av. Santa Rita, em 

frente ao Detran, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um posto de saúde no bairro Sanga 

Funda. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que o Executivo Municipal, através 

do GGI, analise a possibilidade de firmar convênio 

com o Governo Estadual, através do Corpo de 

Bombeiros do Estado, no sentido de efetivar a 

cedência de alguns veículos que estão no pátio do 

8º Comando Regional de Bombeiros, aguardando 

conserto e manutenção. Como o Estado passa por 

uma crise financeira, dificilmente realizará tal 

manutenção, podendo o Município fazer uso 

próprio para a Guarda Patrimonial de Nova Santa 

Rita, em seus deslocamentos de patrulha de 

vigilância ao bem público. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

renovação completa de toda a frota de veículos da 

Secretaria Municipal de Trabalho, Cidadania e 

Assistência Social, cujos veículos que hoje estão a 

serviço desta secretaria, 90% estão parados à 

espera de conserto. 
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RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura e revitalização do prédio da antiga 

prefeitura, localizado na Rua Lourenço Záccaro, nº 

1449, Centro.  

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1578/19: PROJ. LEI Nº  057/19  –  De autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a criação do Sistema 

Municipal de Educação Ambiental no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1579/19: PROJ.  LEI  Nº 058/19  –  De autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Autoriza o Poder Executivo do 

Município de Nova Santa Rita a instituir o 

Programa de Fomento ao Desenvolvimento de 

Atividade Econômica em Bens Tombados 

“Memória Ativa” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1581/19: PROJ.   LEI  Nº   033/19  –  De  autoria  do   Poder  

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

a contratar servidor por prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 1594/19: PROJ.   LEI  Nº   034/19  –  De  autoria  do   Poder  

(1ª PAUTA) Executivo – Dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias para o exercício financeiro 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 

.  .  . 

 


