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BOLETIM Nº 039/19 – 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/OUTUBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1640/19: PROJ.   LEI    Nº   059/19    –    Institui    a     Feira    

(Rodrigo Aveiro) Multidisciplinar e Mostra de Iniciação Científica 

de Nova Santa Rita - FEMIC e dá outras 

providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 071, 072, 073 e 

075/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RENATO MACHADO corte de grama e limpeza da praça Nelson Flores, 

Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada da 

Pedreira, estrada que liga os bairros Pedreira e 

Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas em 

toda a extensão da Rua Marinho Peixoto. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas em 

toda a extensão da Rua Passo do Caí. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

roçada, patrolamento e encascalhamento da Rua 

Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

revitalização do redutor de velocidade na Rua Via 

do Contorno, em frente aos nos 38 e 41, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas no Beco da 

Isabel, bairro Morretes. 
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JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua Pastor 

Júlio Adão Michel, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua 11 de 

Abril, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

manutenção do banco da parada de ônibus na Av. 

Getúlio Vargas, em frente ao nº 4169, bairro Berto 

Círio. 

  

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

patrolamento na Estrada do Picadão, Estrada 

Álvaro Ignácio Fernandes (Estrada Nova), Estrada 

do Luizinho e Estrada Capão do Padre, bairro 

Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  realize 

operação “tapa buracos” na Rua Santa Rita ao Caju 

e Estrada da Pedreira, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de fresa asfáltica 

compactada por rolo compressor na Rua “L” e Rua 

Livino Antônio Vieira, bairro Berto Círio. 

  

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a conclusão da pintura do cordão e meio fio da 

calçada da Av. Getúlio Vargas, do nº 1452 ao seu 

final, nos dois sentidos, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

pintura do quebra-molas na Av. Getúlio Vargas, 

em frente ao nº 1852, bairro Berto Círio. 

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

conserto em erosão e troca de tampas de bocas de 

lobo localizadas na Rua dos Pinheiros, esquina 

com a Estrada do Passito, nº 700, bairro Califórnia, 

e que seja realizada revisão geral em todas as 

bocas de lobo dessas duas ruas. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

pintura no asfalto da palavra “PARE” na Rua 

Primavera, entroncamento com a Rua dos 

Pinheiros, bairro Califórnia; e que seja instalado 

tachões para que os motoristas que vêm da Rua 

Primavera para acessar a Rua dos Pinheiros 

atentem que estão ingressando em uma 

preferencial e, portanto, devem obedecer a 

orientação do DETRAN. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de câmeras de videomonitoramento na 

Rua dos Pinheiros, no poste situado na esquina 

com a Rua Primavera e em frente à Escola Campos 

Salles, bairro Califórnia. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando   ao   Poder   Legislativo   as   atas   das 

GUILHERME MOTA sessões dos dias 01 e 08 de outubro, bem como 

cópia das gravações das duas sessões referidas, 

todas com protocolo de recebimento. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de que o Grande Expediente da Sessão  

GUILHERME MOTA Ordinária prevista para o dia 19 de novembro 

próximo seja destinado para homenagem alusiva 

ao “Dia da Consciência Negra”. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

RENATO MACHADO analise a possibilidade de instalação de uma 

câmera de monitoramento no Loteamento Jardim 

Santa Rita, no final da Rua das Laranjeiras, onde 

está localizada a Praça João Corrêa Flores. 

 

 No sentido  de que os Correios realizem a entrega 

de correspondências no Residencial Parque das 

Rosas, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido  de que a secretaria competente realize 

estudo de viabilidade para colocação de um guard 

rail metálico na Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 

3818, sentido Centro/bairro, bairro Califórnia. 
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 No sentido de que a secretaria competente realize 

com urgência a reforma das salas de aula, 

banheiros, quadra de esporte e a praça de recreação 

para séries iniciais da Escola Álvaro Almeida, 

bairro Porto da Figueira. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue 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 efetue o 

desassoreamento dos valos de escoamento das 

águas na Rua Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização das praças de recreação das escolas 

Alfredo Amorim e Vó Edith. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido  de que a secretaria competente efetue a 

manutenção com substituição de 40 metros de 

extensão do paralelepípedo por PAVS na Rua “A” 

do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede e mudança na posição do primeiro poste da 

rede na Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido  de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalar lixeiras nas paradas de 

ônibus das principais vias do Município.  

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente numere 

todas as paradas de ônibus do Município e coloque 

lista de horários nas mesmas para que os usuários 

tenham acesso. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo inclua na 

redação do art. 1º da Lei Municipal nº 443/99, os 

cargos de Assistente Social e Conselheiro Tutelar. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo cumpra 

ordem judicial para o abastecimento de água no 

bairro Porto da Figueira. 

 

MOÇÃO Nº 012/2019: Manifestando  apoio  à  manutenção  da  Secretaria   

GUILHERME MOTA Municipal do Esporte, Lazer e Turismo – SMELT 

e do esporte no Município. 

 

 

 

  

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 039/19 – 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 15/OUTUBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1035/19: PROJ.   LEI  Nº   031/19  –  Torna    obrigatório   o 

(Leonardo Vieira) fechamento de valas e buracos abertos por empresa 

pública ou privada nas vias públicas do Município 

e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1158/19: PROJ. LEI Nº 040/19 –  Dispõe  sobre a criação do  

(Antônio Carlos Alves) “Dia do Motociclista” e cria o “Passeio de 

Motociclistas” no Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 1181/19: PROJ.  LEI  Nº 043/19  –  Dispõe sobre a cassação   

(José Rosales) do alvará de funcionamento de empresas e postos 

estabelecidos no Município de Nova Santa Rita 

 que forem condenados em 2º grau pelo crime de 

cartel e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1182/19: PROJ.  LEI  Nº 042/19  –  Institui  medidas  para  a   

(José Rosales) melhoria do ensino municipal com a programação 

do conhecimento sobre a Constituição Brasileira 

no Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

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. 

 

 

 



7 

 

 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. 

 

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. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de guarda municipal nas escolas do 

Município. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente efetue 

pavimentação com concreto betuminoso usinado a 

quente no trecho não pavimentado da Rua dos 

Pinheiros, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de implantação de uma Unidade 

Básica de Saúde no Maria José. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto em frente à Empresa 

VIANOVA, na Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente realize 

operação “tapa buracos” na Av. Santa Rita, desde a 

BR-386 até a Estrada da Pedreira, bairro Floresta. 

 

No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização do trevo do bairro Floresta, bem 

como a pintura do meio fio, sinalização e plantio 

de flores no canteiro central, na Av. Santa Rita, 

esquina com a Estrada da Pedreira, bairro Floresta. 

 

 

P A U T A 

 

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

(2ª 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 

(2ª 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. 
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PROCESSO Nº 1594/19: PROJ.   LEI  Nº   034/19  –  De  autoria  do   Poder  

(2ª 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 

.  .  . 

 


