
1 

 

BOLETIM Nº 047/18 – 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/DEZEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1844/18: PROJ.  LEI  Nº 040/18  –  Altera  a  Tabela  XI  do    

(Poder Executivo) Anexo III, da Lei nº 1221, de 19 de dezembro de 

2014 – Código Tributário Municipal. 

 

PROCESSO Nº 1845/18: PROJ. LEI Nº 041/18 –  Dispõe sobre a emissão de  

(Poder Executivo) Alvará de Licença e Localização, da Licença 

Provisória de Localização e dá outras 

providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 061 e 063/18. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

ALEXSANDRO ÁVILA o patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão do Beco do Nilo, bairro Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

troca da tampa de bueiro na segunda curva da Av. 

Getúlio Vargas, após a curva da Corsan, bairro 

Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza retirando o acúmulo de lixo e entulhos no 

final da Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

patrolamento, colocação de britas, limpeza e 

roçada na Estrada Volta Grande, bairro Califórnia, 

no trecho que começa a partir da ligação com a 

Estrada Pastor Adão Michel até seu final na beira 

do Rio Caí. 

 

PAULO RICARDO VARGAS  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pavimentação com CBUQ (concreto betuminoso 

usinado a quente) nos dois trechos não 

pavimentados da Rua da Pedreira. 
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RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

patrolamento e colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Manoel Silveira, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada na Rua Cristal, Rua Filomena e Estrada da 

Pedreira, bairro Pedreira. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada próximo à parada de ônibus na Av. Getúlio 

Vargas, esquina com a Rua do Ipê, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

pintura dos quebra-molas na Rua da Pedreira, em 

toda a sua extensão asfáltica, bairro Pedreira. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando  ao  Poder    Executivo  que  informe  o  

ALEXSANDRO ÁVILA valor com o qual o Município foi beneficiado em 

Emenda Parlamentar para a construção do prédio 

do Centro da Estratégia Saúde da Família e de 

quanto foi a contrapartida do Município. 

 

 Solicitando ao Poder Executivo que informe dados 

relativos à Secretaria Municipal da Saúde, 

conforme segue: a) percentual e valores investidos 

na saúde do Município nos anos de 2017 e 2018; 

b) quanto foi investido em melhorias e quais as 

melhorias realizadas; c) relação de profissionais 

que hoje atuam na saúde (médicos, técnicos, 

enfermeiros, motoristas, etc.). 

 

PAULO RICARDO VARGAS Solicitando ao Poder Executivo que informe todos 

os gastos dispendidos pelo Município nos anos de 

2017 e 2018, com contas de água, energia elétrica, 

telefone, combustíveis e aluguéis de prédios. 
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INDICAÇÕES: No   sentido  de   que   a    secretaria     competente   

PAULO RICARDO VARGAS providencie, em regime de urgência, o 

rebaixamento de todos os passeios públicos e a 

construção de rampas de acesso, nas esquinas das 

ruas e em todos os locais onde tem faixa de 

segurança para travessia de pedestres, em 

cumprimento à Lei Federal nº 10.098/2000, que 

dispõe sobre acessibilidade das pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo encaminhe a 

esta Casa Legislativa projeto de lei dispondo sobre 

a criação de gratificação de natureza especial para 

motoristas do Município que exerçam suas funções 

na Secretaria Municipal de Saúde. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente coloque 

uma ambulância à disposição no Posto de Saúde 

do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente faça a 

implantação de um posto de saúde no bairro Caju.  

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize a 

conclusão da pavimentação asfáltica da Estrada da 

Pedreira, no trecho compreendido entre a Empresa 

de Logística GA até a parada 20, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa asfáltica em 100 metros de 

extensão da Rua da Vertente, bairro Califórnia, no 

trecho que inicia a partir da Rua dos Pinheiros, 

realizando o asfaltamento da lomba que existe na 

entrada da rua. 

 

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

pintura dos quebra-molas em frente à Escola 

Municipal Álvaro Almeida, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura dos quebra-molas em frente à Escola 

Municipal Homero Fraga, bairro Sanga Funda. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um abrigo do lado de fora do portão 

que comporte o número de pessoas que são 

atendidas no Posto de Saúde do bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de construir uma escola de educação 

infantil no bairro Pedreira.  

 

OFÍCIO Nº 179/18: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta aos 

Pedidos de Informações dos Vereadores da 

Bancada do PTB, referentes ao contrato de locação 

de caminhão boiadeiro e à apreensão de animais. 

 

OFÍCIO Nº 180/18: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila, referente ao contrato do 

Laboratório Bioanálises. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 047/18 – 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/DEZEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

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. 

 

PROCESSO Nº 1811/18: PROJ.  LEI  Nº 037/18  –  Autoriza o Município de   

(Poder Executivo) Nova Santa Rita a outorgar autorização de uso de 

bem público municipal a entidades interessadas e 

dá outras providências. 

 

INDICAÇÕES: No   sentido  de   que   a    secretaria     competente   

RENATO MACHADO providencie placas de identificação para todos os 

quebra-molas do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

roçada nas laterais e colocação de britas em toda a 

extensão da Rua Álvaro Almeida, bairro Porto da 

Figueira. 

 

JÚLIO CÉZAR FRAGA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Av. Caju, 

nº 1835, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de cordão de meio fio na esquina da 

Madeireira Cajuense até a Escola Vó Edith, bairro 

Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para funcionamento 24 horas do Posto de 

Saúde do bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de liberação do Salão Olmiro 

Brandão, localizado na Escola Fazenda, para 

eventos com agendamento antecipado, conforme 

era anteriormente e sob supervisão da secretaria 

competente. 
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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. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma parada com cobertura no final 

da Rua Cerejeiras de encontro com a Estrada Passo 

da Taquara, bairro Caju. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente 

notifique o DNIT para realizar o conserto da BR-

386, próximo à entrada de Berto Círio, sentido 

centro/bairro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

dedetização de todas as escolas no período de 

recesso escolar. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a RGE Sul efetue a poda de uma 

árvore em frente ao nº 1606 da Av. Getúlio 

Vargas, bairro Berto Círio. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que a secretaria competente 

providencie a colocação de câmeras de vídeo 

monitoramento na Rua dos Pinheiros, no poste 

situado na esquina com a Rua Primavera e em 

frente à Escola Municipal Campos Salles, bairro 

Califórnia. 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1753/18: PROJ.  LEI  Nº 036/18   –  De   autoria   do   Poder   

(2ª PAUTA) Executivo - Inclui parágrafo único ao art. 4º da Lei 

nº 823/2006, que institui a taxa de licenciamento 

ambiental 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 

 

.  .  . 


