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BOLETIM Nº 032/19 – 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/SETEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1415/19: PROJ. LEI  Nº 052/19  –  Dá  o  nome  de  “Johann 

(Leonardo Vieira) Hermann Glaus” à praça situada na Rua 

Primavera, bairro Califórnia e dá outras 

providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOSÉ ROSALES reforma do bueiro (caixa boca de lobo) na Rua Dez 

de Novembro, em frente ao nº 124, bairro Floresta. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza (roçada) em toda a extensão da Rua da 

Pedreira, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

limpeza e retirada de lixo na Rua “A”, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca de lâmpadas na Rua “A”, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada do 

Marcolino, bairro Sanga Funda. 

 

ANTÔNIO CARLOS ALVES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura do quebra-molas e faixas de segurança em 

frente à Escola Homero Fraga, Estrada Amilton 

Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

RENATO MACHADO Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a construção de uma rampa de acessibilidade na 

parada de ônibus na Rua Dr. Lourenço Záccaro, 

em frente ao Banco Banrisul, bairro Centro. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada nas laterais e colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Álvaro Almeida, bairro Porto da 

Figueira. 
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ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e pintura em toda a calçada da Rua “J”, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue  

patrolamento e colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Carlos Demoliner Netto com 

Travessa Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

limpeza no valo localizado na Rua Carlos 

Demoliner Netto com Travessa Boqueirão do 

Caju, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue  

patrolamento e colocação de britas na Estrada 

Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que  efetue 

limpeza das valas, roçada, patrolamento e 

colocação de britas na Estrada Porto da Farinha, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento, colocação de britas e roçada na Rua 

Guajuviras, bairro Califórnia. 

  

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JOSÉ ROSALES troca da parada da Rua Boqueirão do Caju, lado 

direito sentido bairro/Centro, colocando-a mais 

próxima da Rua da Pedreira. Solicita-se também a 

colocação de uma nova parada com abrigo, na Rua 

Boqueirão do Caju, esquina com a Rua da 

Pedreira, sentido Centro/bairro, bairro Caju. 

 

 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. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um quebra-molas na Rua Veneza, 

bairro Berto Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos valos das laterais da Rua Vasconcelos 

Jardim, bairro Morretes. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto do concreto em vários pontos da Av. 

Getúlio Vargas, no trajeto do trevo da Califórnia 

até a InterCement Brasil, bairro Morretes. 

 

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

instalação de banco na parada de ônibus da Av. 

Getúlio Vargas, nº 970, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação da Rua “L”, bairro Berto Círio. 

 

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

recapeamento da Travessa 12, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente faça o 

acostamento (retirada do barranco) na curva do 

Loteamento Popular, na Av. Getúlio Vargas, 

próximo ao nº 3516, bairro Berto Círio. 

 

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 

Caju, mais precisamente nas proximidades do 

antigo depósito de lixo, 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 analise 

a viabilidade de reunir os proprietários ou 

representantes das farmácias do Município para 

que, em comum acordo, possam fazer um 

revezamento semanal de horário de funcionamento 

até a meia-noite, com o objetivo de atender à 

crescente demanda de clientes que necessitam de 

atendimento após às 22h. 
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OFÍCIO Nº 168/19: Enviado pelo Poder Executivo, encaminhando 

Projeção das Receitas até o final do exercício de 

2019, que servem como base de cálculo para o 

repasse da Câmara para o exercício de 2020, 

Projeção da Receita Corrente Líquida para 2020 e 

a metodologia de cálculo. 

 

OFÍCIO Nº 164/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente à prestação de contas 

de diárias da Prefeita Municipal no ano de 2019. 

 

OFÍCIO Nº 165/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente aos valores pagos ao 

Jornal Estação nos anos de 2018 e 2019. 

 

OFÍCIO Nº 166/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Jocelino Rodrigues, referente às escolas 

municipais que se enquadram no difícil acesso. 

 

OFÍCIO Nº 172/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Leonardo Vieira, referente ao questionamento 

sobre o esgoto doméstico a céu aberto no 

Loteamento Maria José. 

 

OFÍCIO Nº 173/19: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Leonardo Vieira, referente à convocação dos 

motoristas aprovados em concurso, fila de espera e 

previsão de chamamento. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 032/19 – 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/SETEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1013/19: PROJ.  LEI  Nº 029/19  –  Veda  a  nomeação  para 

(Ildo Maciel da Luz) 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 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 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. 

 

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 à 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. 

 

 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. 
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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. 

 

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. 
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 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudos para criação de capatazias ou 

subprefeituras nos bairros ou regiões da cidade. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma praça com academia ao ar livre, 

campo de futebol e playground no Loteamento 

Recanto da Quinta, bairro Berto Círio.  

 

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

LEONARDO VIEIRA de Vasconcelos, por sua trajetória tradicionalista. 

 

  

  

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1371/19: PROJ. LEI  Nº 051/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Renato Machado - Institui o Fundo Especial 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. 

 

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

(2ª 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. 

 

 

 

 

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 

.  .  . 

 

 


