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BOLETIM Nº 040/19 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/OUTUBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1703/19: PROJ.  LEI Nº 060/19  –  Revoga  o  inciso VII, do   

(Rodrigo Aveiro) art. 101, da Lei nº 209, de 04 de janeiro de 1995 – 

Código de Posturas do Município de Nova Santa 

Rita. 

 

PROCESSO Nº 1709/19: PROJ.  LEI Nº 061/19  –  Dispõe  sobre a remoção    

(José Rosales) de árvores localizadas nos logradouros públicos e 

propriedades privadas no Município de Nova Santa 

Rita, que por doença ou outro motivo relevante 

possam vir a ameaçar a integridade física de 

pessoas ou causar dano ao patrimônio público ou 

privado e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a retirada de galhos em frente ao cemitério do 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua “N”, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca de lâmpada em frente ao cemitério do bairro 

Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

manutenção, elevando o nível da via com aterro e 

brita compactados, em uma extensão de 60 metros 

na Estrada Capão do Padre, nas proximidades do 

nº 313, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue  a 

manutenção da Rua “C” do Loteamento Recanto 

do Sol, bairro Pedreira. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas e limpeza na 

Rua Adalberto Viegas, bairro Caju. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

a pintura da faixa de segurança em frente ao Posto 

de Saúde do bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas no Beco do 

Zalo, bairro Berto Círio. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando   ao   Poder   Executivo  que  informe o 

JOCELINO RODRIGUES número de prédios alugados pela prefeitura, 

localização e valor de cada aluguel. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

RENATO MACHADO 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 o conserto do concreto na Av. Getúlio 

Vargas, em vários pontos no trajeto do trevo da 

Califórnia até a InterCement Brasil no bairro 

Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

canalização de esgoto pluvial em toda a extensão 

da Av. Lourenço Záccaro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

com urgência operação “tapa buracos” na Rua da 

Areia, bairro Berto Círio, principalmente em frente 

à empresa Trânsito Brasil. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido  de que a secretaria competente efetue a 

colocação de meio-fio nas ruas Rodolfo Boyen, 

Dona Guilhermina e Esmeralda, bairro Pedreira. 

 

 No sentido  de que a secretaria competente efetue a 

recapagem asfáltica na pavimentação da Estrada da 

Pedreira, bairro Pedreira. 
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JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de identificação com o nome 

das ruas no bairro Floresta, onde estas não 

existem. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um quebra-molas e faixa de 

segurança na Av. Santa Rita ao Caju, próximo à 

entrada do cemitério, bairro Floresta. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido  de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar a instalação padronizada 

de placas de identificação com o nome de cada 

bairro, em todos os principais acessos aos bairros 

do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize a 

colocação de redutores de velocidade em frente ao 

nº 4042 da Av. Santa Rita, bairro Califórnia, com 

máxima urgência. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um abrigo para espera de ônibus nas 

junções das ruas “C” com “A” e “B” com “D”, no 

Loteamento Lago da Califórnia, para que as 

crianças que moram neste local não fiquem todos 

os dias sujeitas ao relento na espera do transporte 

escolar. 

 

REQUERIMENTO: Solicitando a retirada do Projeto de  Lei nº 045/19,  

JOCELINO RODRIGUES de sua autoria, o qual “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade da empresa concessionária de 

energia elétrica e internet no Município de Nova 

Santa Rita a retirar gratuitamente postes 

irregulares no Município e dá outras 

providências.” 

 

OFÍCIO Nº 197/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente à concessão do 

difícil acesso. 
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OFÍCIO Nº 198/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Mateus Marcon, referente à lista com o nome dos 

funcionários da Empresa Caroldo Prestação de 

Serviços. 

 

OFÍCIO Nº 202/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Leonardo Vieira, referente à cedência de 

servidores. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagem ao  

“Dia Mundial dos Animais”. 
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BOLETIM Nº 040/19 – 35ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/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 1104/19: PROJ.LEI Nº 035/19 – Dispõe sobre a implantação  

(Rodrigo Aveiro) do Programa “Médico na Escola de Educação 

Infantil” do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

com urgência a reforma das salas de aula, 

banheiros, quadra de esportes e 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. 
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 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. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que o Poder Executivo cumpra 

ordem judicial para o abastecimento de água no 

bairro Porto da Figueira. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que o TRE viabilize mais uma urna  

de votação na Escola Homero Fraga, bem como 

analise a demanda de votantes por escola na Zona 

66 de Nova Santa Rita, para que, se necessário, 

implante novas urnas reduzindo a fila em dias de 

votação. 

 

 No sentido  de que a secretaria competente realize 

instalação de goleiras novas na quadra da Escola 

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

GUILHERME MOTA Municipal do Esporte, Lazer e Turismo – SMELT 

e do esporte no Município. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1640/19: PROJ.  LEI Nº 059/19  –  De autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui a Feira Multidisciplinar e 

Mostra de Iniciação Científica de Nova Santa Rita 

- FEMIC 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 

.  .  . 

 


