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BOLETIM Nº 023/19 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/JULHO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1028/19: PROJ.  LEI  Nº 025/19    –   Denomina   Complexo 

(Poder Executivo) Municipal de Saúde. 

 

PROCESSO Nº 1029/19: PROJ.   LEI   Nº   030/19   –   Institui    o    Projeto  

(Jocelino Rodrigues) “CINECÂMARA” e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1034/19: PROJ. LEI  Nº 026/19 – Dispõe  sobre penalidades 

(Leonardo Vieira) administrativas a serem aplicadas pela prática de 

discriminação a pessoas idosas no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

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 1051/19: PROJ. LEI  Nº 033/19  –  Autoriza a administração 

(José Rosales) municipal a instituir o Programa “Horta 

Comunitária” no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1052/19: PROJ. LEI Nº 034/19  –  Dispõe sobre a criação do 

(José Rosales) Programa “Talentos da Terra” no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1054/19: PROJ.  LEI  Nº  032/19  –  Institui   no   calendário  

(Rodrigo Aveiro) oficial de eventos e festividades a “Semana 

Municipal de Conscientização e Divulgação da 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS” no âmbito 

do Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOCELINO RODRIGUES a troca de lâmpadas na Estrada Nova, próximo à 

Igreja. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca de lâmpadas na Estrada do Marcolino. 
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 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca de lâmpadas no Capão do Padre, próximo à 

ASMC. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento, colocação de britas, roçada e 

limpeza da Rua “N”, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento, limpeza e roçada na Rua Alcides 

Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Av. Santa Rita, no 

trecho que inicia no trevo da Tabaí Canoas até a 

Parada 20, bairro Floresta. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue 

patrolamento e colocação de britas na Rua João 

Sírio Flores, bairro Porto da Figueira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

manutenção do asfalto na Rua Bloedow, em torno 

do nº 3890, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da caixa de esgoto e colocação de britas 

em frente ao ponto de ônibus, na Estrada 

Boqueirão do Caju, próximo à entrada da Rua “A”, 

Maria José, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de entulhos e a colocação de placa de 

advertência “proibido colocar lixo neste local”, no 

Beco do Barroso, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de um redutor de velocidade na Rua 

“F”, em frente ao nº 170, bairro Berto Círio. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza (retirada de galhos) no Beco da Servidão, 

que interliga a Rua 11 de Abril e Av. Getúlio 

Vargas, bairro Berto Círio. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue    

LEONARDO VIEIRA a construção de uma parada com cobertura 

(preferencialmente dos novos modelos) na Av. 

Santa Rita, em frente à Empresa Pesa, bairro 

Floresta. 

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

a construção de uma parada com cobertura na 

Estrada dos Bloedow, em frente à Rua Modesto 

Nunes, bairro Morretes. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para colocação de um semáforo de trânsito 

na Av. Santa Rita, esquina com a Rua Cícero 

Alfama de Oliveira, Centro. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos atenda com seus serviços 

postais o bairro Morretes e a Rua Vasconcelos 

Jardim, providenciando o mesmo com uma dentre 

as seguintes opções: 1) entrega uma vez por 

semana; 2) caixa postal comunitária ou 3) posto de 

autoatendimento. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste de luz na Rua Ametista do Sul, em frente ao 

nº 31, bairro Morretes. 

  

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a Corsan estude a possibilidade 

de oferecer salubridade dos logradouros com 

melhor qualidade em tempo hábil após serviços de 

saneamento. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

postes na Rua “A”, esquina com a Rua “D” e Rua 

“C”, bairro Maria José. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

reforma geral da capela do cemitério do bairro 

Caju. 
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JOSÉ ROSALES  No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

instalação de redutores de velocidade (tachões) na 

Av. Santa Rita ao Caju, próximo à curva no acesso 

ao Beco I, antes e depois da mesma, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

colocação de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua dos Bloedow, após o Clube Kaiser, sentido 

centro/bairro, bairro Morretes. 

  

OFÍCIO Nº 005/19: Enviado pela Associação das Entidades 

Tradicionalistas de Nova Santa Rita, solicitando 

uso do espaço da Tribuna Popular durante a Sessão 

Ordinária do dia 09 de julho de 2019, para o 

presidente da entidade, Sr. Júlio César Soares, falar 

sobre a trajetória da AETNSR no tradicionalismo. 

 

OFÍCIO Nº 117/19: Enviado pela Secretaria Municipal de Saúde, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

10 de julho de 2019, das 9 às 16h30min, para 

realização de palestra sobre escorpião amarelo aos 

servidores. 

 

OFÍCIO Nº 021/19: Encaminhado pelo Vereador Leonardo Vieira, 

solicitando cedência do Plenário desta Casa no dia 

25 de julho de 2019, das 18 às 21 horas, para 

reunião dos filiados do PDT. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 023/19 – 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/JULHO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 481/19: PROJ.  LEI   Nº 011/19   –   Altera o art. 13, da Lei 

(Poder Executivo) Municipal nº 727, de 07 de janeiro de 2005. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue    

RENATO MACHADO reforma geral, incluindo o telhado, na capela do 

cemitério do bairro Morretes.  

  

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 estude a 

possibilidade de auxiliar no fluxo do trânsito na 

Rua das Flores, no acesso da Av. Getúlio Vargas e 

Estrada da Pedreira. No acesso à Av. Getúlio 

Vargas e BR-386, em horário de grande fluxo pela 

manhã, das 7h até às 8h30min, a tarde das 

17h30min até às 19h30min, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua “C”, Loteamento Recanto do 

Sol, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de limpar e cercar todas as áreas 

institucionais do Município, para evitar a 

proliferação de invasões clandestinas ou que 

sirvam de local para despejo de lixo. 

 

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

troca das tampas de bueiros localizados na Av. 

Santa Rita, nº 811 (em frente à loja Lebes) e nº 857 

(em frente à Loja Benoit), Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue 

o conserto e reparos do asfalto na Av. Santa Rita, 

esquina com a Rua Timbaúva, no trevo do bairro 

Califórnia/Morretes/Berto Círio. 
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JOCELINO RODRIGUES Encaminhando ao Poder Executivo o anteprojeto 

“Criança Segura” nas escolas municipais de Nova 

Santa Rita, com a finalidade de proteger e 

monitorar a entrada e saída das escolas e também a 

área interna das escolas, preservando espaços 

privados como sala dos professores, banheiros e 

salas de aula. 

 

JOSÉ ROSALES  No sentido de que a secretaria competente  

viabilize uma travessia com tubos de concreto para 

escoamento das águas na Av. Getúlio Vargas, após 

as curvas passando o 3º BSUP, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE Sul execute a poda de 

árvores no Beco da Servidão, ao lado da 

Comunidade Nova Sociedade, Estrada do 

Luizinho, nº 480, Assentamento Itapuí, bairro 

Caju. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente  efetue 

limpeza e desobstrução dos canos na Rua Pastor 

Adão Michel, próximo ao nº 2020, bairro 

Morretes. 

  

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente  analise 

a possibilidade de cercar e implantar uma praça 

com academia ao ar livre no terreno em frente à 

UBS Pedreira, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

pintura de faixa de travessia para pedestres na Av. 

Santa Rita, em frente ao Supermercado Compre 

Bem.  

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma escola de 

educação infantil no bairro Morretes. 

 

No sentido de que o Poder Executivo estude a 

viabilidade da liberação do Salão Olmiro Brandão 

para eventos com agendamento antecipado, 

conforme era anteriormente e sob supervisão da 

secretaria competente. 
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MOÇÃO Nº 009/19: Em   homenagem a todos os socorristas que atuam  

ALEXSANDRO ÁVILA no Município: técnicos em enfermagem Gisele 

Borba, Vivian Assis, Jerônimo dos Santos, Ana 

Mariza Amorim e os condutores Silvio Almeida, 

Roque Jr., Roberto Dal Moro e Marcio Marins. 

Solicita que a referida homenagem seja realizada 

durante a Sessão Ordinária prevista para o dia 16 

de julho de 2019. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1006/19: PROJ. LEI  Nº 028/19  –  De  autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Proíbe o uso de herbicidas sintéticos 

no Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1013/19: PROJ.  LEI  Nº 029/19  –  De autoria  do Vereador 

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Veda a nomeação  para Cargo 

em Comissão de pessoas que tenham sido 

condenadas pela Lei Federal nº 11.340/2006 – Lei 

Maria da Penha, no âmbito do Município de Nova 

Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 948/19: PROJ.  LEI  Nº 027/19  –  De autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) José Rosales - Autoriza o Município de Nova 

Santa Rita adotar o Programa de Prevenção às 

Drogas, denominado “Esporte Sim, Drogas Não” 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 

 

Uso deste espaço pelo Presidente da Associação das Entidades Tradicionalistas de Nova 

Santa Rita, Senhor Júlio César Soares.  

 


