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BOLETIM Nº 036/19 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/SETEMBRO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

RENATO MACHADO o conserto de dois quebra-molas na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao 3º BSUP, bairro Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a colocação de britas nas ruas Esmeralda, Pérola, 

Safira e Rubi, Loteamento Cimbagé, bairro 

Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

patrolamento e colocação de britas na Estrada 

Passo do Carioca. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue  

patrolamento e colocação de britas nas ruas 

Topázio, Ágata e Ametista, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

reparos no asfalto nas seguintes localidades: Rua 

“A” esquina com Av. Getúlio Vargas; Rua 20 de 

Março esquina com a Rua das Flores e Rua das 

Flores, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca da tampa de caixa pluvial na Av. Getúlio 

Vargas, nº 1903, bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

patrolamento, roçada, limpeza e colocação de 

britas em toda a extensão da Estrada Pastor Júlio 

Adão Michel, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue 

limpeza, patrolamento e colocação de britas nos 

becos do Vaseli e do Sidi, localizados na Estrada 

Pastor Júlio Adão Michel, bairro Califórnia. 
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 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

conserto da tampa do bueiro localizado na Rua das 

Flores, em frente ao nº 61, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros na Rua José Pires Calino, 

bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

a troca da tampa do bueiro localizado na Rua “E”, 

em frente ao nº 66, Residencial Parque das Rosas, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue  

patrolamento e colocação de britas na Rua 

Boqueirão do Caju, bairro Caju. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue  

patrolamento e colocação de britas na Rua Porto da 

Farinha, bairro Caju. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando   à  secretaria  competente que  informe 

JOCELINO RODRIGUES o motivo de revogação do Decreto nº 010/2017, 

referente ao Difícil Acesso. 

 

REQUERIMENTO: No sentido de convocar o Secretário  Municipal da 

ALEXSANDRO ÁVILA Agricultura, Senhor Marli Castro, a fim de prestar 

esclarecimentos sobre a retirada das instalações da 

EMATER da Av. Santa Rita, nº 1318, Centro, 

local este que há mais de 20 anos tem como sede. 

 

INDICAÇÕES: No sentido  de que a secretaria competente efetue a  

PAULO RICARDO DE VARGAS pavimentação com PAVS ou concreto betuminoso 

usinado a quente, do trecho não pavimentado da 

Estrada Boqueirão do Caju. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de identificação para todos os 

quebra-molas do Município. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir uma sala de aula e 

banheiros novos na Escola José Bonifácio, bairro 

Pedreira. 
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 No sentido de que a RGE Sul efetue a troca dos 

postes de madeira na Rua Valdemar Vicente da 

Costa, Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

fiscalização das lixeiras em geral, principalmente 

as comunitárias em relação ao lixo reciclado.  

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada de ônibus na Rua 

Boqueirão do Caju, próximo ao nº 183, passando o 

lixão. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua do 

Ipê, acesso à Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento asfáltico da Rua das Flores, bairro 

Berto Círio. 

 

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

colocação de canos para rede de esgoto pluvial na 

Rua Boqueirão do Caju, esquina com a Rua “A”, 

Loteamento Maria José, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus no sentido 

bairro/Centro, na Rua Porto da Farinha, próximo à 

esquina com a Rua João Serafim da Silveira, bairro 

Caju. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza de móveis usados, objetos descartados e 

lixo na Rua Veneza, ao lado do nº 191, bairro 

Berto Círio. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 036/19 – 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 24/SETEMBRO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No sentido  de que a secretaria competente efetue a  

JOSÉ ROSALES colocação de faixa de pedestres na Rua Primavera, 

esquina com a Rua dos Pinheiros, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue extensão de 

rede elétrica no Beco I da Rua Volta Grande, 

Comunidade Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de dar suporte técnico e logístico à 

MULTIFEIRA, que é uma feira criada por 

empreendedores de pequeno porte do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

substituição da parada de ônibus localizada na 

Estrada da Pedreira (trecho de encontro com a 

Estrada Boqueirão do Caju), bairro Pedreira, por 

uma parada com cobertura dos modelos novos. 

 

GUILHERME MOTA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção da Rua Formosa, bairro Califórnia, 

passando a máquina na mesma. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção do asfalto na Av. Getúlio Vargas, no 

trecho após o quartel até os trilhos do trem de 

Morretes. 

 

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

instalação de uma academia ao ar livre próximo a 

padaria do Assentamento Sinos. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento da Travessa 43 do Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 
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RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente 

estabeleça programa de passe livre a todos os 

alunos do ensino fundamental e médio do 

Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade da criação de Guarda Municipal de 

Trânsito. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de guarda municipal nos postos de 

saúde do Município.  

 

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

pavimentação asfáltica da Rua do Açude, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Av. Santa Rita, esquina com 

a Rua Timbaúva, no trevo do bairro 

Califórnia/Morretes/Berto Círio. 

 

PAULO RICARDO DE VARGAS No sentido de que a secretaria competente realize 

estudos para desmembrar a Vasconcelos Jardim, 

desde o trevo do bairro Califórnia até os trilhos do 

trem e que a mesma seja incluída no Plano Diretor 

como bairro Vasconcelos Jardim. 

 

RENATO MACHADO  No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos nos buracos existentes no acostamento da 

Av. Santa Rita, em frente ao Loro, Centro. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a RGE Sul efetue a colocação 

de um transformador com maior potência na Rua 

Carlos Fraga, em frente ao nº 504, bairro Sanga 

Funda.  
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1473/19: PROJ.  LEI  Nº 054/19  –  De autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Autoriza o Poder Executivo a 

conceder benefício fiscal para imóveis que 

instalarem sistemas fotovoltaicos no âmbito 

municipal de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1474/19: PROJ. LEI  Nº 055/19  –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) José Rosales - Dispõe sobre o comércio de gaiolas 

no território do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1496/19: PROJ.  LEI  Nº 056/19 –  De  autoria do  Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a criar programa de atendimento às 

pessoas com epilepsia 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 

.  .  . 

 


