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  BOLETIM Nº 018/18 – 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/JUNHO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 733/18: PROJ. LEI  Nº  037/18 – Dispõe sobre a prevenção       

(Leonardo Vieira) e a punição de atos de pichação, vandalismo e 

depredação do patrimônio público e privado no 

âmbito do Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 734/18: PROJ.  LEI  Nº  036/18   –   Proíbe  a  afixação  de       

(Leonardo Vieira) placas, estandartes, plaquetas, bandeiras, banners, 

cartazes, panfletos e afins, junto aos postes, pontos 

de ônibus, postes de iluminação pública e árvores 

existentes no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 740/18: PROJ. LEI Nº 017/18 – Altera a Lei nº 1.175/2014,       

(Alexsandro Ávila) especificamente no percentual de Risco de Vida 

recebido pelos  Conselheiros Tutelares. 

 

PROCESSO Nº 743/18: PROJ.   LEI   Nº   038/18   –    Dispõe     sobre     o       

(Paulo Ricardo Vargas) reconhecimento da profissão de condutores de 

veículos de emergência no âmbito do Município de 

Nova Santa Rita, atividade referida no art. 145-A 

do Código Brasileiro de Trânsito. 

 

PROCESSO Nº 746/18: PROJ. LEI  Nº 039/18  –  Altera o parágrafo 1º, do       

(Paulo Ricardo Vargas) art. 132, da Lei Municipal nº 209/95, que dispõe 

sobre o Código de Posturas do Município. 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 023/18. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

RENATO MACHADO troca de lâmpada em frente ao nº 140 da Estrada 

dos Pires, bairro Caju. 

   

IEDA MARIA BILHALVA   Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

conserto dos buracos na Travessa 12, em frente à 

casa nº 2, Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 
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JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Estrada do Marcolino, bairro 

Sanga Funda. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Rua Alcides Amorim, bairro 

Porto da Figueira. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Estrada do Carioca, bairro Sanga 

Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, manutenção e colocação de britas 

nas ruas Esperança e Formosa, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento, manutenção e colocação de britas 

nas ruas: Pinheiros (trecho que não foi 

contemplado com a pavimentação), Passito e 

Guajuviras, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza e reposição da boca de lobo situada na Av. 

Santa Rita, próximo ao nº 3204, na entrada da Rua 

Primavera, bairro Califórnia. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue    

a roçada, patrolamento e a colocação de britas do 

nº 2184 até o nº 2885 da Estrada da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua 

Esperança, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca da tampa do bueiro próximo ao nº 3207 da 

Av. Santa Rita, bairro Califórnia. 
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INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

RENATO MACHADO a revisão das luminárias na Estrada da Pedreira, 

bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

 a revisão das luminárias na Estrada dos Pires, 

bairro Caju. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas dos nomes das ruas 

Carlos de Souza Pereira, Rua da Estação e Rua 

Vereador Daniel Lima Pereira, bairro Vasconcelos 

Jardim.  

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma academia ao ar livre no 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

  

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de informar no site da prefeitura a 

lista de medicamentos disponíveis na farmácia 

básica municipal e também em todas as unidades 

de saúde do Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica da Rua do Açude e proceda 

a continuação da pavimentação da Rua Canjarana, 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutor de velocidade na Rua 

Rodolfo Boyen, em frente ao nº 148, bairro 

Pedreira. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de uma academia ao ar livre com 

playground na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de rede fluvial entre a Rua A e Rua C 

do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. 
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ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

substituição da canalização por tamanho maior em 

toda a extensão da Rua “L”, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

restauração do asfalto próximo aos nos 1540 e 1524 

da Rua 20 de Março, bairro Berto Círio.  

 

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

limpeza de todas as bocas de lobo da Av. Santa 

Rita, em regime de urgência. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

troca da tampa de boca de lobo na Av. Santa Rita, 

em frente ao nº 3236, sentido bairro/Centro. 

 

OFÍCIO Nº 16/18: Enviado pela Secretaria Municipal de Esporte, 

Lazer e Turismo, solicitando cedência do Plenário 

desta Casa, no dia 18 de junho de 2018, às 19h, 

para realização do Congresso Técnico do 

Campeonato Municipal de Futebol de Salão. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens em 

comemoração ao “Dia Mundial do Meio 

Ambiente”. 
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BOLETIM Nº 018/18 – 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 05/JUNHO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 380/18: PROJ. LEI  Nº  009/18  –  Denomina  as  ruas “C”,  

(Mateus Marcon) “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 – Dispõe  sobre  a criação do      

(Jocelino Rodrigues) “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  –  Institui  o  “Programa  de       

(Jocelino Rodrigues) 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  –  Dá  nome à Rua “F” do       

(Ildo Maciel da Luz) Loteamento Bela Vista, Centro, como Rua Rafael 

Lima e dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue 

MATEUS MARCON limpeza na vala situada às margens da BR-386, km 

435. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto do piso da quadra de futebol da Escola 

Álvaro Almeida, bairro Porto da Figueira. 

 

 No  sentido  de   que  a RGE Sul efetue a  

implantação de rede de baixa tensão para 

iluminação pública na Estrada Proálcool, no trecho 

entre a casa do Sr. Jair Brizola, nº 300, até a 

residência do Sr. Valdoir Inácio da Rosa, 

Assentamento Capela, bairro Sanga Funda. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento em toda a extensão da Estrada da 

Pedreira (trecho pavimentado), bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento em toda a extensão da Av. Santa 

Rita, Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de iluminação pública na rótula do trevo 

da Califórnia, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de rede de baixa tensão e colocação de 

luminárias na Rua Rodolfo Boyen, no trecho entre 

o nº 90 até o nº 335, bairro Pedreira. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA  No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de reformar o prédio da Brigada 

Militar localizado na Rua Hélio Fraga, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma pista de caminhada de concreto 

na lateral da via, na Rua do Caju, entre o trevo da 

Parada 20 e o Passo da Taquara, bairro Caju. 

  

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos para rede de saneamento 

pluvial na Rua da Igreja, bairro Berto Círio.  

 

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

construção de acesso para cadeirante desde a 

calçada até as dependências da Escola Campos 

Salles. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

patrolamento, a colocação de saibro e a roçada na 

Estrada Pastor Adão Michel. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de ampliar em 50% (cinquenta por 

cento) o número de exames do Laboratório 

Bioanálises pelo SUS. 

 



7 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica na Rua Deoclécio 

Rodrigues, com início na Av. Santa Rita até o 

cemitério de Berto Círio, bairro Berto Círio. 

  

MOÇÃO Nº 004/18: Manifestando  repúdio  ao  Senhor   Presidente   da  

LEONARDO VIEIRA República, Michel Temer, pelo corte de 

investimentos na saúde por 20 anos, trazendo 

prejuízos à população. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 668/18: PROJ.  LEI  Nº  033/18 –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Institui  o  Programa 

“Germinar” de Incentivo à Produção Vegetal 

Urbana em domicílios, associações comunitárias 

municipais, centros de reabilitação social 

municipal, escolas e centros de educação infantil 

públicos municipais e/ou estaduais, hortas 

comunitárias e postos de saúde, no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 669/18: PROJ.  LEI  Nº 034/18  –  De  autoria do Vereador     

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Institui a exigência de Ficha 

Limpa para nomeação nos cargos comissionados 

existentes nos órgãos dos Poderes Executivo e 

Legislativo Municipal e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 623/18: PROJ.  LEI  Nº 030/18  –  De  autoria do Vereador     

(2ª PAUTA) Jocelino Rodrigues - Dispõe sobre a criação do 

Fundo de Proteção Animal no Município de Nova 

Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 624/18: PROJ.  LEI Nº 031/18   –  De  autoria do Vereador     

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

acesso no site oficial eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Nova Santa Rita para atendimento de 

ocorrências envolvendo animais. 
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PROCESSO Nº 626/18: PROJ.  LEI  Nº  023/18  –  De   autoria   do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Altera dispositivos da Lei nº 088/93 – 

Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 

Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 648/18: PROJ.  LEI Nº 032/18   –  De  autoria do Vereador     

(2ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Cria  homenagem  aos 

servidores da segurança pública (policiais civis que 

prestam serviço no Município de Nova Santa Rita) 

ao final das suas atividades profissionais. 

 

 

 

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 Senhor Volmir Reginaldo de Mattos, Presidente da Associação 

dos Moradores da Microrregião da Itapuí. 

 


