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BOLETIM Nº 031/19 – 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/AGOSTO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1371/19: PROJ. LEI  Nº 051/19  –  Institui o Fundo Especial 

(Renato Machado) do Poder Legislativo Municipal de Nova Santa 

Rita, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 4.320, 

de 17 de março de 1964. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RENATO MACHADO patrolamento e colocação de britas na Rua Dona 

Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

recolhimento de entulhos no final da Rua Dona 

Margarida, Loteamento Cimbagé, bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção do asfalto na Rua 20 de Março, 

esquina com a Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

retirada de galhos no Capão do Padre, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

manutenção da Rua Santos Dumont, esquina com a 

Av. Getúlio Vargas. 

 

JOSÉ ROSALES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

o desassoreamento dos valos na Rua Picadão, 

Assentamento Itapuí, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas nas ruas 

Picadão e Zeca dos Reis, Assentamento Itapuí, 

bairro Caju. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura dos quebra-molas e faixas de segurança na 

Estrada do Caju, em frente à Escola Tiradentes, 

bairro Caju. 
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LEONARDO VIEIRA  Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas na 

Rua Azaleia, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

limpeza, roçada, patrolamento e colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Deoclécio 

Rodrigues, rua que liga o Centro ao bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, manutenção e colocação de britas 

nas seguintes ruas: Formosa e Passito (em toda a 

extensão) e Pinheiros (no trecho não 

pavimentado). 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

a troca de lâmpadas queimadas em todas as ruas do 

Loteamento Lago da Califórnia, bairro Califórnia. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a distribuição de embalagens (sacos de ráfia) aos 

contribuintes que residem em local onde é feita a 

coleta seletiva.  

 

REQUERIMENTO: No  sentido de que seja constituída  uma Comissão 

LEONARDO VIEIRA Especial para tratar de assunto de extrema 

relevância para o Plenário e para a população em 

geral, no que diz respeito a fila de espera para 

consultas, exames e procedimentos operatórios do 

SUS. 

  

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JOCELINO RODRIGUES revitalização da entrada do bairro Berto Círio. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reforma e faça piso de concreto na parada de 

ônibus localizada na Rua Picadão, próximo ao 

haras, lado direito, sentido Estrada do Luizinho, 

Assentamento Itapuí, bairro Caju. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reestruturação das cabeceiras do bueiro da sanga 

na Rua Caju, próximo à Serraria Garcia, bairro 

Caju. 

 

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

colocação de redutores de velocidade ou de um 

quebra-molas na Estrada do Caju, nº 1835, e a 

colocação de placa de limite de velocidade no 

sentido Centro/bairro, bairro Caju.  

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo sobre a possibilidade da Prefeitura doar à 

Corsan um terreno no ponto mais alto do bairro 

Califórnia, para construção de um reservatório de 

água potável com capacidade para suprir a 

necessidade de consumo do bairro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura de cordões em todos os acessos das ruas e 

realize a revitalização da pintura nas sinalizações, 

principalmente em frente às escolas e posto de 

saúde, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um Posto de Atendimento à Saúde, 

uma vez por semana, no bairro Maria José/Maria 

Rita. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de esgoto fluvial na Rua “G”, 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

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

colocação de uma parada de ônibus na Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, próximo ao nº 752, bairro 

Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Rua Dr. 

Lourenço Záccaro, próximo ao nº 752, bairro 

Centro. 
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PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize guardas em todas as escolas 

municipais de Nova Santa Rita, que os portões 

sejam fechados e que as pessoas que acessarem as 

dependências da escola sejam identificadas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudos para criação de capatazias ou 

subprefeituras nos bairros ou regiões da cidade. 

 

MOÇÃO Nº 011/19: Em    homenagem    à   Senhora   Salete   Machado   

LEONARDO VIEIRA Vasconcelos, por sua trajetória tradicionalista. 

 

OFÍCIO Nº 06/19: Encaminhado pelo Vereador Antônio Carlos 

Alves, informando que o TSE acatou a mudança 

do nome do Partido Republicano Brasileiro (PRB) 

para Republicanos. O PRB Mulher passa a se 

chamar Mulheres Republicanas e o PRB Juventude 

a ser denominado de Jovens Republicanos. 

 

OFÍCIO Nº 489/2019: Enviado pela CCR ViaSul, em resposta à 

Indicação de autoria do Vereador Antônio Carlos 

Alves, referente à solicitação de conserto do 

asfalto no retorno da BR-386- KM 435. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 031/19 – 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/AGOSTO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1006/19: PROJ. LEI  Nº 028/19 – Proíbe o uso de herbicidas 

(José Rosales) sintéticos no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

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

(Poder Executivo) Municipal de Saúde. 

 

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. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

PAULO RICARDO DE VARGAS implantação de Centro Olímpico Municipal no 

bairro Califórnia, com pista de skate, mountain 

bike, pista de corrida e caminhada, campo de 

futebol, quadra de basquete e futebol de salão e 

piscina oficial para treinamento e competições, 

entre outras atividades, conforme projeto da praça 

da juventude que já estava em estudo e não se 

concretizou até a presente data. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

 implantação de Centro Olímpico Municipal no 

Parque de Eventos Olmiro Brandão, com pista de 

skate, mountain bike, pista de corrida e caminhada, 

campo de futebol, quadra de basquete e futebol de 

salão e piscina oficial para treinamento e 

competições, entre outras atividades, conforme 

projeto da praça da juventude que já estava em 

estudo e não se concretizou até a presente data. 
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LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza de terreno baldio na Rua Carlos 

Demoliner, ao lado do nº 98, bairro Pedreira, 

cobrando posteriormente o serviço do proprietário 

do mesmo através do IPTU. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de criar um projeto que obrigue os 

atuais e futuros empreendimentos imobiliários a 

incluírem em seus projetos reservatórios de água 

potável, em tamanho adequado às necessidades de 

consumo dos futuros moradores dos 

empreendimentos a serem construídos, sob pena de 

paralisação e multa da obra, conforme artigos da 

lei complementar a ser criada. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma câmera de monitoramento no 

Loteamento Jardim Santa Rita, no final da Rua das 

Laranjeiras, onde está situada a Praça Pública 

Municipal João Corrêa Flores. 

 

 No sentido de que a Corsan efetue extensão de 

rede de água da Escola Estadual Barão de 

Teresópolis até a Igreja Nossa Senhora da 

Conceição, bairro Morretes. 

 

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

instalação de uma câmera de monitoramento na 

Rua Amilton Amorim, esquina com a Rua João 

Correa, bairro Sanga Funda. 

 

JOSÉ ROSALES No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize um guarda patrimonial para a Escola 

Miguel Couto, no bairro Berto Círio, à noite e nos 

finais de semana 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

ou conserto de um poste na Rua dos Bloedow, 

próximo ao nº 3700, após a curva, sentido 

bairro/Centro, bairro Morretes. 
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ANTÔNIO CARLOS ALVES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um toldo de acesso e proteção da 

chuva sobre a passarela de acessibilidade e a 

quadra esportiva da Escola Hélio Fraga, bairro 

Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de esgoto no Beco do 

Esperança, bairro Berto Círio.  

 

 No sentido de que a CCR ViaSul estude a 

possibilidade de alargar a faixa lateral (onde o 

monumento da Santa fica localizado), sentido 

Centro de Nova Santa Rita para a BR-386, no 

sentido Capital. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

criação de refúgios em determinados locais, 

exclusivo para estacionamento e carga e descarga, 

em toda a extensão da Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento em toda a extensão da Av. Getúlio 

Vargas, bairro Berto Círio. 

  

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1324/19: PROJ. LEI  Nº 050/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Autoriza a criação do Programa de 

Aproveitamento de Terrenos Baldios no Município 

de Nova Santa Rita para cultivo de hortaliças e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1257/19: PROJ. LEI  Nº 047/19  –  De  autoria do  Vereador 

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a limpeza de 

terrenos baldios no Município de Nova Santa Rita 

e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 1258/19: PROJ. LEI  Nº 048/19  –  De  autoria do  Vereador 

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre a criação do 

Programa Municipal de Alfabetização Digital da 

Terceira Idade e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1265/19: PROJ. LEI  Nº 049/19  –  De  autoria do  Vereador 

(2ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre a proibição por bares, 

restaurantes, pizzarias, churrascarias, lanchonetes, 

casas noturnas e similares do Município de Nova 

Santa Rita, efetuarem a cobrança de taxas sobre 

serviços prestados aos clientes nos respectivos 

estabelecimentos e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1267/19: PROJ. LEI  Nº 046/19  –  De  autoria  do Vereador 

(2ª PAUTA) Antônio Carlos Alves - Dispõe sobre a criação da 

“Comenda Destaque Mulher Nova Santa-ritense”. 

 

 

 

 

 

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 

.  .  . 

 

 


