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 BOLETIM Nº 011/18 – 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/ABRIL/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 424/18: PROJ.   LEI   Nº  017/18    –    Autoriza   o    Poder  

(Poder Executivo) Executivo Municipal a contratar servidor por prazo 

determinado. 

 

PROCESSO Nº 431/18: PROJ.LEI Nº 013/18 – Obriga os estabelecimentos      

(Leonardo Vieira) de Educação da Rede Pública e da Rede Particular 

a capacitar seus funcionários para prestar primeiros 

socorros, em caso de necessidade, e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 439/18: PROJ.  LEI  Nº  018/18  –   Denomina   a  Rua   da       

(Leonardo Vieira) Servidão e Travessa da Servidão no bairro 

Califórnia, como ruas Archimimo Salvador Pereira 

e Carolina da Cruz Pereira, respectivamente. 

 

PROCESSO Nº 440/18: PROJ. LEI  Nº  019/18   –   Define desconto para o   

(Poder Executivo) pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano 

– IPTU, do exercício de 2018. 

 

PROCESSO Nº 443/18: PROJ. LEI  Nº  015/18  –  Institui o “JOMI - Jogos      

(Alexsandro Ávila) Municipais da Pessoa Idosa” no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 444/18: PROJ.  LEI Nº 016/18 – Autoriza coleta domiciliar      

(Alexsandro Ávila) de materiais para exames laboratoriais para 

pessoas idosas com dificuldades de locomoção 

e/ou portadores de necessidades especiais, através 

do Sistema Único de Saúde, e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 446/18: PROJ. LEI  Nº  018/18  –   Altera o inciso I, do art.   

(Poder Executivo) 6º, da Lei nº 905/09, que dispõe sobre o estágio de 

estudantes da Administração Municipal. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

PAULO RICARDO DE VARGAS remoção de entulhos e lixo na Rua Esmeralda, em 

frente ao nº 16, bairro Morretes. 
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LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Modesto Nunes, Vasconcelos Jardim, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, nivelamento e colocação de britas na 

Rua do Açude, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de fiação na entrada de luz e poste da Escola 

Municipal José Bonifácio, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, patrolamento e colocação de sub-base na 

Rua Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

  

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que realize 

“operação tapa buracos” na Av. Santa Rita, entre o 

CFC e a Madeireira Senger, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

poda da vegetação na passarela do bairro Berto 

Círio, na BR-386. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de lâmpadas em frente ao açude no Passo da 

Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza dos valos no Passo da Taquara, próximo 

ao nº 223, bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

colocação de britas no Beco 1, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

colocação de um quebra-molas na Estrada da 

Pedreira, próximo ao nº 3880. 
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REQUERIMENTOS: No  sentido de que seja realizada  uma homenagem 

IEDA MARIA BILHALVA durante o Grande Expediente da Sessão Ordinária 

do dia 24  de abril de 2018, ao 3º Sargento Clandio 

Fernando Aires dos Santos, idealizador do 

CONSEPRO, conforme disposições da Moção nº 

001/2018, aprovada em 10.04.18. 

 

MESA DIRETORA No sentido de que a Sessão Ordinária do dia 01 de 

maio de 2018, seja transferida para o dia 02 do 

mesmo mês, às 18h, em virtude do feriado do “Dia 

do Trabalhador”. 

  

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que a secretaria competente realize  

PAULO RICARDO DE VARGAS a restauração e/ou manutenção das pracinhas da 

escolas municipais. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo de viabilidade de implantação de 

bibliotecas nas escolas municipais de ensino 

fundamental. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma proteção na ponte que passa 

sobre o arroio que cruza a Rua das Flores, bairro 

Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

providencie juntamente com a RGE Sul a 

instalação de rede de iluminação e rede de baixa 

tensão na Rua Padre Landell de Moura, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de realizar a colocação de câmera de 

vigilância no bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente 

disponibilize um guarda para o Posto de Saúde do 

Centro. 
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OFÍCIO Nº 612/2018: Enviado pelo Deputado Federal Pompeo de 

Mattos, informando a indicação para o Município 

de Emenda no Orçamento Geral da União (OGU) 

de 2018, junto ao Ministério da Saúde, no valor de 

R$ 150.000,00. 

 

OFÍCIO GP Nº 054/18: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador  

Jocelino Rodrigues, quanto à despesa com a 

Cooperativa Unisol Vitória. 

 

OFÍCIO Nº 001/2018: Enviado pelo CONSEPRO, solicitando uso da 

Tribuna Popular no dia 24 de abril de 2018, para 

apresentação dos membros da diretoria do 

Conselho. Fará uso deste espaço o Senhor Paulo 

César Camargo Teixeira. 

 

OFÍCIO Nº 062/2018: Enviado pelo Poder Executivo, solicitando 

cedência do Plenário desta Casa para realização de 

Audiência Pública do Plano de Mobilidade 

Urbana, no dia 19 de abril de 2018, às 18h. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 011/18 – 9ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/ABRIL/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 009/18: PROJ. LEI  Nº 001/18  –  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. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido de que seja realizada  uma homenagem 

ILDO MACIEL DA LUZ à EMATER pela passagem de vinte e cinco anos 

de atendimento no Município, durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 15 de maio 

de 2018. 

  

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que a secretaria competente realize  

PAULO RICARDO DE VARGAS a regulamentação e fiscalização do tráfego de 

veículos pesados na Estrada Transaçoriana, pois 

veículos com excesso de peso estão destruindo o 

asfalto. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação ou calçamento com PAVS ou 

outros, no refúgio localizado junto ao ponto de 

embarque e desembarque de passageiros de ônibus 

na Av. Santa Rita, esquina com a Rua Primavera, 

sentido bairro/Centro (em frente ao antigo 

armazém do Ibanêz). 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca de canos na Rua do Caju, entre os nos 519 e 

525, bairro Caju. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas em toda a extensão do Beco do 

Vaceli, esquina com a Rua Pastor Adão Michel, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos valos existentes na Estrada dos 

Bloedow, bairro Morretes. 
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IEDA MARIA BILHALVA   No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma parada de ônibus na Rua 

Princesa Isabel, em frente ao nº 519, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de criar um “escovódromo” na 

Escola Hélio Fraga, Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo Municipal 

providencie transporte para alunos da APAPNE. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a construção de calçada entre o Beco 

do Miguel e o Posto de Saúde do bairro Berto 

Círio. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No  sentido de que o DNIT realize o corte dos 

galhos/matos na BR-386, no cruzamento do trevo 

de entrada do Centro da Cidade, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente faça um 

posto de saúde, indicando até mesmo locar um 

lugar para o atendimento da população carente da 

comunidade do bairro Floresta. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan realize análise sobre a 

possibilidade de rebaixamento das tampas da caixa 

de válvulas de distribuição da água potável, 

próximo ao trevo de acesso ao bairro Califórnia, 

onde futuramente será instalada uma rotatória que 

irá melhorar e modernizar o grande fluxo de 

veículos naquele local. 

 

  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas de regulamentação de trânsito 

na Rua Teófilo Afonso, Centro, como medida de 

regulamentar o estacionamento somente de um 

lado da via pública com a devida sinalização. 
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MOÇÃO Nº 002/18: Em  homenagem  a 2º  Sargento Srª. Roseli Fátima 

MATEUS MARCON Bai Torrada e ao 3º Sargento Sr. João Antônio 

Gonçalves, pela marcante atuação e pelo trabalho 

realizado na Cidade no que diz respeito ao zelo 

pela ordem e segurança dos munícipes. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 380/18: PROJ. LEI Nº  009/18  –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Mateus Marcon - Denomina as ruas “C”, “D”, 

“G”, “H”, “I”, “K” e “L” do Loteamento Bela 

Vista, Centro, como ruas “Monteiro Lobato, José 

de Alencar, Mário Quintana, Vinícius de Moraes, 

Érico Veríssimo, Machado de Assis e Olavo Bilac, 

respectivamente.      

 

PROCESSO Nº 400/18: PROJ.  LEI Nº 011/18  –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a criação do 

“Shopping da Cidadania” com a finalidade de 

praticar a inserção do cidadão Nova Santa-ritense 

desempregado no mercado de trabalho. 

 

PROCESSO Nº 401/18: PROJ. LEI  Nº 012/18  –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Institui o “Programa de 

Envelhecimento Ativo e Saúde da Pessoa Idosa”, 

no âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 402/18: PROJ.  LEI Nº 010/18  –  De  autoria  do Vereador     

(1ª PAUTA) Ildo Maciel da Luz - Dá nome a Rua “F” do 

Loteamento Bela Vista, Centro, como Rua Rafael 

Lima e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 345/18: PROJ. LEI  Nº 007/18  –  De  autoria  do Vereador     

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a realização de 

análise das águas dos reservatórios das escolas e 

caixas de água no âmbito do Município e dá outras 

providências. 
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PROCESSO Nº 348/18: PROJ. LEI  Nº 008/18  –  De  autoria  do Vereador     

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a instalação de 

banheiros químicos adaptados às necessidades de 

pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem 

cadeira de rodas 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 

.  .  . 


