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BOLETIM Nº 019/17 – 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/MAIO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 808/17: PROJ.  LEI  Nº 018/17   –   Autoriza a implantação   

(Ildo Maciel) no Município de Nova Santa Rita do “Programa 

Recomeçar a Viver”, de apoio às pessoas 

portadoras de câncer e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 809/17: PROJ.  LEI  Nº 019/17  –   Cria  o “Programa Prata   

(Ildo Maciel) da Casa”, que estabelece a obrigatoriedade  de 

disponibilização de oportunidade para a 

apresentação de grupos, bandas, cantores ou 

instrumentistas locais na abertura de eventos 

musicais que contam com financiamento público 

municipal. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando à  secretaria  competente  que  efetue  a  

RODRIGO AVEIRO limpeza de bueiros e a colocação de base asfáltica 

na entrada do Beco 1, localizado na Rua 

Timbaúva, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

troca de lâmpadas de iluminação e a manutenção 

das placas de identificação em toda a extensão da 

Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

revitalização da faixa de segurança em frente à loja 

nº 911 da Av. Santa Rita, Centro. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Estrada Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

abertura da entrada do bueiro localizado em frente 

à residência nº 2424 da Av. Getúlio Vargas, bairro 

Berto Círio. 
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LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da calçada em torno da Escola Municipal 

Vó Luiza, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua 20 de Março, em 

frente ao nº 629, bairro Berto Círio. 

 

PAULO VARGAS Solicitando à secretaria competente que efetue a 

demarcação de uma faixa de segurança em frente 

ao Mercado Vasconcelos Jardim, localizado na Av. 

Santa Rita, nº 3590, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de dois quebra-molas ao longo da Rua 

Timbaúva, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de placas de parada obrigatória na Rua 

11 de Abril com a Rua do Ipê, Loteamento 

Popular. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de placas de sinalização de trânsito de 

40km/h na Rua dos Pinheiros, nas imediações da 

Escola Municipal Campos Salles, bairro 

Califórnia. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de placas de sinalização de 40km/h na 

Rua do Ipê, em frente ao Mercado Super Popular 

Unimax, Loteamento Popular. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade e a pintura 

da faixa de pedestres na Rua Vilson Xavier, 

próximo à Escola de Educação Infantil Arca de 

Noé, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Av. 

Getúlio Vargas, próximo ao Mercado Unimax, 

bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Av. 

Central Oeste, próximo ao nº 67, Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Travessa 

12, próximo ao nº 82, Loteamento Popular, bairro 

Berto Círio. 

  

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua “A”, 

próximo ao nº 330, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua “A”, 

próximo ao nº 651, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de redutores de velocidade na Rua “A”, 

próximo ao nº 601, Centro. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

repintura do quebra-molas em frente à Escola 

Hélio Fraga, Centro. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua 20 de Março, em 

frente ao nº 653, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada de galhos na Rua 20 de Março, nº 1494,  

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

retirada de entulhos na Rua Vilson Xavier, em 

frente à Igreja Ressurreição, bairro Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que realize a 

poda de uma árvore na Rua Emancipação, nº 80, 

bairro Floresta. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada dos dois lados da Rua Passo da Taquara, 

bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” em toda a extensão da 

Rua “N”, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros e a troca de boca-de-lobo na 

Rua “A”, nº 678, bairro Berto Círio. 

  

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

LEONARDO VIEIRA instalação de tachões ou redutor de velocidade na 

Av. Getúlio Vargas, próximo ao acesso da Rua do 

Ipê, Loteamento Popular. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

instalação de sonorizadores de trânsito na Av. 

Getúlio Vargas, entre a Escola Miguel Couto e a 

Corsan, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a Vianova analise a 

possibilidade de colocação dos horários de todas as 

linhas de ônibus municipais e intermunicipais nas 

paradas do Município. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

construção de uma parada de ônibus na Estrada do 

Luizinho, nº 332, bairro Caju, sendo realizada a 

roçada, patrolamento e colocação de britas para a 

referida instalação. 

 

 No sentido de que a RGE Sul realize a instalação 

de rede elétrica externa na Rua Anibol, até o nº 57, 

bairro Berto Círio. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a Metroplan estude a 

possibilidade de implantar horário de ônibus na 

parte da manhã, com itinerário Centro – Picadão, 

considerando que as aulas iniciam às 8 horas na 

Escola Estadual de Ensino Médio Nova Sociedade. 

 



5 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a Corsan analise a possibilidade 

de fazer uma extensão de rede de água até a Escola 

Estadual Barão de Teresópolis, incluindo a Igreja 

Nossa Senhora da Conceição na mesma extensão, 

bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente     

analise a possibilidade de instalar uma academia 

de saúde na praça do Loteamento Popular, 

localizada na Travessa 43, conforme abaixo-

assinado anexo à presente Indicação. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

colocação de paradas de ônibus nos seguintes 

locais: uma na Estrada da Granja no Condomínio 

Santa Rita Padre Réus; duas na Rua Airton Sena, 

próximo à curva da rua  e após a segunda curva, 

troca de parada de um lado da rua para o outro nº 

1365; uma na Rua Airton Sena, esquina com a Rua 

do Açude; uma na Rua Airton Sena, esquina rua do 

posto; uma na Rua Airton Sena com a Rua dos 

Pampas; uma na Rua Che Guevara, nº 140 e outra 

no final desta rua, Assentamento Santa Rita de 

Cássia. 

  

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de canos na Rua do Açude, nº 160 

(Beco 1), bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue o 

corte e remoção da árvore acácia localizada entre 

as residências nos 207 e 606, na Estrada Sanga 

Funda, bairro Sanga Funda.  

 

REQUERIMENTO: Solicitando a  retirada  do Projeto de Lei nº 011/17, 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA o qual “Dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino 

de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas 

escolas municipais do Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências”, com base no art. 

114, inciso I, do Regimento Interno. 
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COMUNICADOS: Enviados pelo Ministério da Educação, 

informando liberação de recursos financeiros de 

Programas do FNDE. 

 

 

 

  

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

 

 

 



7 

 

BOLETIM Nº 019/17 – 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 30/MAIO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

RODRIGO AVEIRO instalação de um guard rail no açude localizado na 

Estrada da Pedreira, próximo ao depósito de areia, 

bairro Berto Círio. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan providencie a 

restauração do asfalto na Rua da Prainha, trecho 

entre o Mercado Santo Antônio até o final do 

asfalto na esquina com a Rua Princesa Isabel, 

bairro Morretes. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

pintura das faixas de segurança na Av. Santa Rita, 

trecho entre a BR-386 até a Rua Dr. Lourenço 

Záccaro, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue  a 

construção de uma sala, um banheiro e uma peça 

no cemitério do bairro Berto Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de implantar no telhado do novo 

galpão do Parque Olmiro Brandão o sistema de 

energia fotovoltaica. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas com o nome das 

ruas no bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de placas indicativas com o nome das 

ruas no bairro Morretes e Vasconcelos Jardim. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um quebra-molas na Rua Boqueirão 

do Caju, nas proximidades do nº 250, bairro Caju. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 763/17: PROJ.  LEI  Nº 017/17   –  De autoria do Vereador   

(1ª PAUTA) Rodrigo Aveiro - Institui    o   Programa  “Adote 

uma lixeira” no Município de Nova Santa Rita e dá 

outras providências. 

 

PROCESSO Nº 703/17: PROJ.  LEI  Nº  016/17   –   De   autoria  do  Poder  

(2ª PAUTA) Legislativo - Estabelece  normas  ao  transporte 

coletivo urbano municipal realizado no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 705/17: PROJ.  LEI  Nº  022/17  –  De   autoria   do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Revoga a Lei nº 945, de 08 de 

fevereiro de 2010. 

 

PROCESSO Nº 706/17: PROJ.  LEI  Nº  020/17  –  De   autoria   do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Altera a área de uso urbano do 

Município de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 707/17: PROJ.  LEI  Nº  021/17  –  De   autoria   do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Altera o zoneamento em área de uso 

urbano do Município. 

 

 
 

 

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 Anderson Conti, da entidade “Comunidade Terapêutica 

Recomeçar”, que falará sobre o trabalho desenvolvido pela instituição. 


