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BOLETIM Nº 044/18 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/NOVEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1712/18: PROJ.  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  002/18  –   

(Renato Machado) Concede a “Medalha de Honra ao Mérito Poder 

Legislativo de Nova Santa Rita” à Senhora Sirlei 

Rangel Finger. 

 

PROCESSO Nº 1713/18: PROJ. LEI  Nº  035/18  –  Estima a receita e fixa  a  

(Poder Executivo) despesa do Município de Nova Santa Rita para o 

exercício financeiro de 2019. 

 

RESOL. DE MESA Nº 005/18: Institui a Galeria de Fotos dos Vereadores(as) da 

Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, nº 076/2018. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

LEONARDO VIEIRA o patrolamento e a colocação de britas na Estrada 

do Luizinho, bairro Caju. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada do 

Picadão, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada, patrolamento e colocação de britas na 

Estrada dos Bloedow (no trecho entre os trilhos até 

a Rua da Prainha), bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura das faixas de segurança na rótula da 

Califórnia, na Av. Getúlio Vargas, esquina com a 

Av. Santa Rita, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura da faixa de segurança na Av. Getúlio 

Vargas, em frente à UBS Coronel Olympio, bairro 

Berto Círio. 
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JÚLIO CÉZAR FRAGA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto da tampa de bueiro localizado ao lado do 

monumento da Santa, Centro. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza da parada de ônibus localizada em frente à 

Rua Nena, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas no Beco da 

20, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada em toda a extensão da Estrada Sanga Funda 

(Transaçoriana). 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando à secretaria  competente  que   informe, 

BANCADA DO PTB com base no Decreto nº 075, de 08 de dezembro de 

2009, o qual “Disciplina o sistema para apreensão 

e retirada de animais em vias públicas municipais”, 

o seguinte: a) quantos animais foram apreendidos 

no Município no ano de 2018; b) qual o valor 

arrecadado com as apreensões (multas e diárias);  

c) quantos leilões foram realizados com os animais 

apreendidos nos anos de 2010 até 2018. 

 

 Solicitando ao Poder Executivo cópia do contrato 

de locação do caminhão boiadeiro que presta 

serviços ao Município. 

 

REQUERIMENTO: No   sentido  de  convocar  a  Secretária  de  Saúde,  

ALEXSANDRO ÁVILA Senhora Ana Paula Gularte Macedo, a fim de 

prestar esclarecimentos sobre denúncia de 

negligência médica ocorrida na Unidade Básica de 

Saúde do Centro, referente ao óbito da paciente 

Maria da Glória Maia no dia 11 de novembro de 

2018.  
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INDICAÇÕES: No sentido de  que  o DNIT construa com urgência  

LEONARDO VIEIRA uma elevada ou um viaduto na rótula de acesso 

principal da Cidade, localizada na BR-386, Km 

433, que liga a Avenida Santa Rita. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de câmeras de vídeo monitoramento no 

trevo de acesso ao bairro Califórnia, na junção das 

ruas Primavera e Passo do Caí com a Av. Santa 

Rita; no bairro Pedreira no poste que fica em frente 

à UBS Pedreira e no trevo de acesso ao bairro 

Caju, próximo à Parada 20, a fim de inibir ações de 

furto e violência a moradores destes bairros e 

prevenir acidentes de trânsito nestes locais. 

  

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente 

providencie a colocação de lixeira comunitária na 

entrada da Vila Machado. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo realize 

estudos para a criação de capatazias ou 

subprefeituras nos bairros ou regiões da Cidade. 

 

JÚLIO CÉZAR FRAGA No sentido de que a secretaria competente construa 

uma pracinha com academia ao ar livre no terreno 

baldio da Prefeitura, localizado em frente à Igreja 

Nossa Senhora de Lurdes na Vila Esperança, 

bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente entre 

em contato com a Empresa Mugica para que o 

caminhão do lixo entre no Beco Topázio, esquina 

com a Rua Boqueirão do Caju, para efetuar a 

coleta de lixo.  

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção do asfalto em toda a extensão da 

Estrada Sanga Funda. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de ponto de parada (abrigo) da Brigada 

Militar na esquina da Av. Getúlio Vargas com a 

Rua “A”, perto do Supermercado Ideal, bairro 

Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

implantação de um Posto de Saúde no bairro Sanga 

Funda. 

 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 044/18 – 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 27/NOVEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

INDICAÇÕES: No sentido de  que a secretaria competente efetue o  

IEDA MARIA BILHALVA recapeamento asfáltico no trecho entre o CFC até a 

Farmácia Maxxi Econômica, na Av. Santa Rita, 

Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento asfáltico na Rua da Pedreira, 

próximo ao nº 1441 ao nº 1075, bairro Berto Círio. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de adquirir um lote de soro 

antiofídico, que é usado para combater o veneno 

de cobras, para ser armazenado e utilizado no 

Posto de Saúde 24 Horas do Centro. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de que a Travessa 45 seja destinada 

para uso exclusivo de pedestres e que seja 

realizada a instalação de uma academia ao ar livre, 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um poste com luminárias potentes na 

pracinha LaRiLa, situada na Travessa 45 do 

Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

implantação de uma creche municipal no bairro 

Sanga Funda. 

 

 No sentido de que o DNIT estude a possibilidade 

de alargar a faixa lateral (onde está localizado o 

monumento da Santa), sentido Centro de Nova 

Santa Rita para a BR-386, no sentido Capital. 
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RENATO MACHADO No sentido de que a RGE Sul atenda a solicitação 

de poda de árvore, conforme o Protocolo nº 

3619/2018 e Licença Ambiental nº 262/2018, na 

Rua da Vertente, nº 60, bairro Califórnia, 

conforme documento anexo à presente Indicação. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1648/18: PROJ.  LEI  Nº  034/18  –  De   autoria   do   Poder        

(1ª PAUTA) Executivo - Altera as atribuições do cargo de 

Assistente Social, conforme disposto no Anexo 

Único da Lei nº 678/2003, alterada pela Lei nº 

928/2009.    

 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


