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BOLETIM Nº 041/19 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/OUTUBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1724/19: PROJ.   LEI  Nº  037/19   –   Dispõe sobre a anistia   

(Poder Executivo) de multa e remissão de juros de créditos 

tributários. 

 

PROCESSO Nº 1738/19: PROJ.    LEI   Nº   038/19   –   Autoriza    o   Poder   

(Poder Executivo) Executivo a conceder o uso oneroso do Centro de 

Eventos do Parque Olmiro Brandão. 

 

PROCESSO Nº 1749/19: PROJ.    LEI   Nº   063/19   –   Autoriza    o   Poder   

(José Rosales) Executivo a incluir o enxadrismo como atividade 

curricular do ensino fundamental no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1750/19: PROJ.    LEI   Nº   065/19   –    Dispõe    sobre     a    

(José Rosales) transparência quanto à divulgação dos votos dos 

vereadores nas votações das proposições 

deliberadas pela Câmara Municipal de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1751/19: PROJ.    LEI   Nº   064/19   –    Dispõe    sobre     a    

(José Rosales) implantação de torneiras econômicas em todas as 

escolas públicas municipais de Nova Santa Rita e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1766/19: PROJ.    LEI   Nº   066/19   –    Dispõe    sobre     o    

(Alexsandro Ávila) atendimento de idosos e pessoas com deficiência 

ou mobilidade reduzida em unidades de saúde do 

Município e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 074, 076, 077, 

078, 079, 080, 081 e 084/2019. 

 

EMENDAS: Emenda  modificativa  ao  art. 27, parágrafo único,  

JOCELINO RODRIGUES inciso I, do PL 020/2019, de origem Executiva, o 

qual “ Institui o Plano Diretor Municipal de 

Mobilidade Urbana do Município de Nova Santa 

Rita – PLANMOB e dá outras providências.” 
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 Emenda  modificativa  ao  art. 28 do PL 020/2019, 

de origem Executiva, o qual “ Institui o Plano 

Diretor Municipal de Mobilidade Urbana do 

Município de Nova Santa Rita – PLANMOB e dá 

outras providências.”    

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a troca de lâmpada do poste em frente à 

Associação de Moradores na Rua Deoclécio 

Rodrigues, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de britas na entrada da Escola Vó Edith,  

bairro Caju. 

  

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

manutenção na Rua Padre Eugênio Mees, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que efetue  a 

instalação de um quebra-molas em frente ao Posto 

de Saúde no bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que refaça a 

pintura nas faixas de segurança em frente as 

escolas e colocação de placas de sinalização de 

trânsito nos locais de parada obrigatória que ainda 

não possuem ou estejam danificadas no perímetro 

urbano do Município. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada dos 

Fragas, bairro Sanga Funda. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

pintura em todas as faixas de segurança e dos 

quebra-molas no bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas, limpeza e 

roçada na Rua Canjarana, bairro Califórnia. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas, limpeza e 

roçada na Rua Figueira, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas, limpeza e 

roçada na Rua da Vertente, bairro Califórnia. 

 

MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento em toda a extensão da Rua Gaúcha, 

bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento em toda a extensão da Rua Alcides 

Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza na Av. Santa Rita, do nº 983 ao 1064, 

Centro. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

PAULO RICARDO DE VARGAS efetue a sinalização indicando a proibição de 

estacionar na Av. Santa Rita, no trecho 

compreendido entre as ruas Timbaúva e do Açude, 

sentido bairro/Centro. 

 

 No  sentido  de   que    a    secretaria     competente  

estude a possibilidade de criar um Fundo 

Municipal de Segurança Pública destinado à 

compra de equipamentos e aparelhamento da 

Polícia Civil e Brigada Militar no Município. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua Onze de Abril, no trecho 

entre a Rua Vinte de Março e Rua “A”, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de passeio para pedestres na Av. 

Getúlio Vargas, entre os nos 3830 e 3850, bairro 

Berto Círio. 
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RODRIGO AVEIRO  No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de atualizar e ativar o Conselho 

Municipal de Desporto – CMD, criado pela Lei nº 

714, de 01 de outubro de 2004. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de duas novas tabelas de basquete na 

quadra poliesportiva da Escola Miguel Couto. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue o 

desassoreamento dos valos e colocação de canos 

no Beco I da Rua Carlos de Souza Pereira, 

Comunidade Vasconcelos Jardim. 

  

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido  de que a RGE Sul realize a troca de 

poste na Rua Ametista do Sul, em frente ao nº 31, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de sinalização de trânsito com 

as seguintes orientações: “Perímetro Escolar” e de 

velocidade permitida de “30km/h” a 50 metros de 

aproximação, nos dois sentidos das vias, de todas 

as escolas do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade para que em frente da 

Transportadora Trânsito, situada na Estrada da 

Pedreira, nº 1050, bairro Berto Círio, seja criado 

em parceria com esta empresa, um estacionamento 

amplo, sinalizado e asfaltado, para acomodar o 

grande número de veículos que ali circulam. 

 

 No sentido de que a Empresa de Telefonia OI 

analise a viabilidade de erguer, o mais alto 

possível, suas linhas de transmissão telefônica que 

ficam junto aos postes de energia elétrica. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue 

instalação de tachões e sinalização em frente à 

residência nº 627 da Rua “A”, Loteamento Vale 

Verde, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

colocação de rede de escoamento pluvial na Rua 

dos Bloedow, bairro Morretes. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de mais 50 canos na Rua dos Bloedow, 

a partir do nº 3700, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto da Rua Vilson Xavier, em frente 

à oficina de bicicleta, bairro Berto Círio. 

 

OFÍCIO Nº 156/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário no dia 30 de 

outubro de 2019, às 9:30, para apresentação do 

Relatório de Gestão Municipal de Saúde do 

segundo quadrimestre de 2019. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens aos professores 

e demais servidores do Município. 
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BOLETIM Nº 041/19 – 36ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 29/OUTUBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

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. 

 

PROCESSO Nº 812/19: PROJ.  LEI  Nº 020/19   –   Institui o Plano Diretor    

(Poder Executivo) Municipal de Mobilidade Urbana do Município de 

Nova Santa Rita – PLANMOB e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1594/19: PROJ. LEI Nº 034/19  –  Dispõe sobre as diretrizes  

(Poder Executivo) orçamentárias para o exercício financeiro de 2020. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que o 15º BPM estude a 

possibilidade de implantar um posto policial da 

Brigada Militar no bairro Morretes, Município de 

Nova Santa Rita. 
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 No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de reconstruir a guarita localizada no 

bairro Morretes, que era destinada à Brigada 

Militar, para que seja colocado um posto policial 

na mesma. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1703/19: PROJ.  LEI Nº 060/19  –  De autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Revoga o inciso VII, do 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  –  De autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a remoção 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. 

 

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

(2ª 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 

.  .  . 

 


