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BOLETIM Nº 045/18 – 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/DEZEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1753/18: PROJ. LEI  Nº 036/18  –  Inclui parágrafo único ao  

(Poder Executivo) art. 4º da Lei nº 823/2006, que institui a taxa de 

licenciamento ambiental e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

LEONARDO VIEIRA patrolamento e colocação de britas na Rua do Ipê 

(trecho sem asfalto), bairro Centro. 

  

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

patrolamento e colocação de britas nas ruas 

Gaúcha e Fortaleza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue  

patrolamento e colocação de britas nas ruas 

Formosa, Guajuviras e Pinheiros, bairro Califórnia. 

 

JÚLIO CÉZAR FRAGA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto da tampa de bueiro localizado em frente à 

Loja Lebes, Centro. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de lâmpada de iluminação pública queimada, 

na Rua 9 de Dezembro (primeiro poste da rua), 

bairro Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

conserto de um buraco na Av. Santa Rita, esquina 

com a Rua do Ipê, bairro Centro. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

conserto dos buracos na pavimentação do Beco do 

Miguel, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

reparos no asfalto em frente ao Pelotão Nova Santa 

Rita da Brigada Militar, situado na Rua da 

Pedreira, bairro Pedreira. 
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 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada e pintura de cordão em toda a extensão da 

Estrada da Pedreira, bairro Pedreira. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca de lâmpadas em toda a extensão da Estrada 

Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento da Rua 9 de Dezembro, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

corte de árvores na Estrada Passo da Taquara, nº 

472, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

manutenção do bueiro na Rua Santos Dumont, 

esquina com a Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que 

providencie com a Defesa Civil a poda de árvores 

na residência nº 260 da Rua das Malvinas, bairro 

Berto Círio. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do terreno que se encontra abandonado na 

Rua Caju, ao lado do nº 1782, bairro Caju. 

  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES: Solicitando  à  Empresa   Mugica   que  informe   o 

IEDA MARIA BILHALVA motivo pelo qual o caminhão do lixo está passando 

uma vez por semana na Rua da Estação 

(especificamente no final da rua), bairro 

Califórnia, sendo que o acordo era passar duas 

vezes por semana. 

  

REQUERIMENTO: No sentido de  que o Grande Expediente da Sessão  

RENATO MACHADO Ordinária do dia 11 de dezembro de 2018 seja 

destinado para homenagear à Srª. Sirlei Rangel 

Finger, com a entrega da “Medalha de Honra ao 

Mérito Poder Legislativo”, conforme disposições 

de Decreto. 
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INDICAÇÕES: No sentido de  que  a secretaria competente analise  

LEONARDO VIEIRA a possibilidade de ampliação do número de salas 

de aula na Escola Municipal Santa Rita de Cássia 

(Escola Fazenda), devido ao aumento da procura 

da única escola de turno integral. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocar nas principais sangas e 

córregos da Cidade, caixas coletoras para evitar 

que lixo lançado nesses pequenos afluentes possa 

poluir os rios que banham o Município. 

 

JÚLIO CÉZAR FRAGA No sentido de que a secretaria competente construa 

dois quebra-molas na Estrada João Correia, nº 170, 

na curva do “S”, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da ponte na Estrada do Luizinho, bairro 

Sanga Funda, ponte que liga Nova Santa Rita ao 

Município de Portão. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que os Correios realizem a entrega 

de correspondências nas ruas do Condomínio Lago 

da Califórnia: Rua Alfazemas, Rua Bromélia, Rua 

das Camélias, Rua das Dálias, Rua Orquídeas, 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a Empresa de Ônibus Cidade 

Nova Santa Rita analise a possibilidade de colocar 

mais linhas de ônibus para atender o bairro Granja 

Nenê. 

  

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a RGE Sul realize a extensão de 

rede de 100 metros na Rua Rodolfo Boyen, bairro 

Pedreira. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de construir uma Escola Técnica no 

Município de Nova Santa Rita. 
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ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa compactada com dois quebra-

molas na Estrada Marinho Peixoto. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente 

notifique o proprietário do terreno situado na Rua 

11 de Abril, ao lado do nº 1232, casa B, pois o 

mesmo se encontra abandonado com matagal e 

possui um galpão que está sendo utilizado por 

usuários de drogas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

poda de árvores e a construção de passeio para 

pedestres na curva da Av. Getúlio Vargas, próximo 

ao nº 3818, bairro Califórnia. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente 

providencie a colocação de lixeiras comunitárias 

em todos os locais de difícil acesso para o 

caminhão que recolhe o lixo. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue 

reparos no asfalto na Rua Loraci da Silva Schultz, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto de dois quebra-molas na Av. Getúlio 

Vargas, em frente ao 3º Batalhão de Suprimentos, 

bairro Morretes. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

de poste na Estrada Transaçoriana, em frente ao nº 

2400, bairro Sanga Funda.  

 

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

colocação de um toldo na Escola Municipal Santa 

Rita de Cássia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize o 

alargamento da Rua Gaúcha, bairro Califórnia. 
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OFÍCIO Nº 4175250/2018: Enviado pelos Correios, em resposta à Indicação 

de autoria da Vereadora Ieda Bilhalva, referente à 

entrega de correspondências no Condomínio Lago 

da Califórnia e no bairro Morretes. 

 

OFÍCIO Nº 164/2018: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Paulo Vargas, referente à solicitação de cópia de 

cartão ponto da servidora Inajara Pfeil. 

 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 045/18 – 42ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/DEZEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

PROCESSO Nº 1452/18: PROJ.  LEI   Nº 055/18   –    Altera o art. 1º da Lei       

(Paulo Ricardo de Vargas) nº 1405/17, que “Cria homenagem ao servidor 

público municipal no fim de suas atividades 

profissionais”. 

 

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.  
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JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção do asfalto em toda a extensão da 

Estrada Sanga Funda. 

 

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. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de os Correios analisem a possibilidade 

de transferir o setor de distribuição das 

correspondências domiciliares para o Município de 

Nova Santa Rita. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas dos nomes das ruas 

no Condomínio Lago da Califórnia: Rua 

Alfazemas, Rua Bromélia, Rua das Camélias, Rua 

das Dálias, Rua Orquídeas, bairro Califórnia. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

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

(1ª PAUTA) De  autoria do Vereador 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  –  De   autoria   do   Poder         

(1ª PAUTA) Executivo - Estima a receita e fixa a despesa do 

Município de Nova Santa Rita para o exercício 

financeiro de 2019. 
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PROCESSO Nº 1648/18: PROJ.  LEI  Nº  034/18  –  De   autoria   do   Poder        

(2ª 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 

 

.  .  . 


