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BOLETIM Nº 049/17 – 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/DEZEMBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1937/17: PROJ.    LEI   Nº   054/17    –     Regulamenta    no 

(Poder Executivo) Município de Nova Santa Rita a Taxa de Controle 

e Fiscalização Ambiental Municipal – TCFAM, 

prevista na Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Estadual 

nº 13.761/2011 e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 061 e 063/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

IEDA MARIA BILHALVA reparos no asfalto na esquina da Rua Nove de 

Dezembro com a Rua Dr. Lourenço Záccaro, 

bairro Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de sub-base no Beco 1 

do bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

implantação de rampas de acessibilidade nas 

paradas novas que estão sendo instaladas e demais. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada, patrolamento, colocação de britas e 

compactação com rolo na Rua Pinheiro, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

desentupimento do bueiro e conserto de buracos 

próximos ao nº 800 da Estrada da Pedreira, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada em toda a extensão da Rua Filomena, bairro 

Pedreira. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

desobstrução do valo na Rua Boqueirão do Caju, a 

partir da Rua A, Loteamento Maria José. 
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 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua Emancipação, 

bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua “B”, 

Loteamento Maria José, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e manutenção da Rua “A” e 

travessas, Loteamento Maria José. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e manutenção da Estrada Boqueirão 

do Caju, bairro Caju. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de bueiros na Av. Getúlio Vargas, entre o 

Posto de Saúde do bairro Berto Círio e o 

Supermercado Dia.  

 

REQUERIMENTO: No   sentido  de   que   sejam   realizadas    Sessões  

MESA DIRETORA Especiais dia 19 de dezembro próximo, para 

eleição da Mesa Diretora da Câmara, após a 

reunião ordinária prevista para a mesma data; e dia 

02 de janeiro de 2018, às 19h, para a posse de seus 

membros. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que a RGE Sul realize a instalação  

RENATO MACHADO de rede de baixa tensão na Av. Getúlio Vargas, 

entre a Empresa Sapotec até a Proamb, bairro 

Morretes. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de cinco luminárias na Av. Getúlio 

Vargas, em frente  à Empresa Proamb, bairro 

Morretes. 

 

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

implantação de um quebra-molas próximo ao nº 

245 da Rua Boqueirão do Caju, bairro Caju. 
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RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente efetue 

alargamento e revitalização em toda a extensão da 

Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente 

verifique junto ao DNIT a possibilidade de 

sinalização da faixa de travessia na rótula de 

acesso em frente ao monumento da Padroeira 

Santa Rita de Cássia, na BR-386. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para colocação de placas informativas sobre 

os bairros da cidade, informando onde inicia e 

onde termina o limite de cada bairro, trazendo 

informação necessária às pessoas que visitam a 

Cidade. 

 

No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para modificação do trevo que liga a Rua 

Santa Rita com as estradas do Itapuí e Pedreira, em 

frente a parada 20 do bairro Floresta, para dar 

maior segurança às pessoas e aos veículos que nele 

circulam. 

  

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize a 

implantação de quebra-molas antes da Hotelaria 

Cabana Diamante e em frente à residência nº 1020, 

bairro Sanga Funda.  

 

OFÍCIO Nº 238/17: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Renato Machado, referente ao fornecimento de 

Ficha de Atendimento Ambulatorial de uma 

determinada paciente. 

 

COMUNICADO Nº 251238/17: Enviado pelo Ministério da Educação, informando 

valor de repasse de programas do FNDE. 
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COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado para homenagens ao Senhor Jorge Baez 

Nunes, com a entrega da “Medalha de Honra ao 

Mérito Poder Legislativo de Nova Santa Rita”. 
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BOLETIM Nº 049/17 – 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 12/DEZEMBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

RENATO MACHADO a colocação de britas em toda a extensão do Beco 

do Vaceli, esquina com a Rua Pastor Adão Michel,  

bairro Morretes. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o patrolamento, colocação de saibro, limpeza e 

pintura de meio fio e revisão na iluminação 

pública em todas as ruas necessárias do bairro 

Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No  sentido de que os Correios, através do setor 

competente, analisem a possibilidade de fazer com 

que os carteiros atendam a demanda da 

comunidade em geral dentro das datas de emissão 

previstas nas correspondências. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza e o conserto da parada de ônibus 

localizada na Rua Pastor Júlio Adão Michel, em 

frente ao nº 124, bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de implantação de um Posto de 

Saúde no bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue o 

cercamento e pintura adequada do entorno do 

campo de futebol e arredores onde está fixada a 

pracinha das crianças no final da Rua A, bairro 

Maria José. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para possível construção de uma Escola de 

Cursos Técnicos no Município. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente conclua 

a ligação da Rua dos Oliveiras com a Av. Getúlio 

Vargas, bairro Berto Círio. 
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JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA, No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

ILDO MACIEL DA LUZ E revitalização    do   cercamento   e   a   reforma   de   

RODRIGO AVEIRO  manutenção e conservação no ginásio de esportes 

da Escola Municipal Campos Salles, bairro 

Califórnia. 

 

MATEUS MARCON No  sentido de que a Corsan tape um buraco em 

frente ao nº 2610 da Av. Santa Rita, bairro 

Califórnia. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente efetue 

o rebaixamento dos cordões na Rua Carlos Gomes, 

Centro. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de um ponto de ônibus com abrigo na 

Estrada Porto da Farinha, ao lado da Rua Maria 

Rita, bairro Caju. 

 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1911/17: PROJ.  LEI   Nº  053/17  –   De   autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo – Dispõe sobre a reserva de um 

percentual dos cargos e empregos públicos 

municipais para as pessoas portadoras de 

deficiência, nos termos do art. 37, inciso VIII, da 

Constituição da República e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1915/17: PROJ.   LEI   Nº  052/17  –   De  autoria  do  Poder 

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza o Poder Executivo Municipal 

a contratar servidores por prazo determinado. 

 

PROCESSO Nº 1919/17: PROJ. LEI  Nº 064/17 –  De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues – Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de divulgar a relação dos 

medicamentos disponíveis na Farmácia Básica 

Pública Municipal de Saúde no site da Prefeitura 

bem como na Secretaria de Saúde e nos postos de 

saúde e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 1920/17: PROJ.  LEI  Nº 065/17 – De  autoria  do  Vereador 

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues – Institui a Brigada de 

Emergência da Câmara Municipal de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1921/17: PROJ. LEI Nº 066/17 – De autoria dos Vereadores 

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues e Leonardo Vieira – Dispõe 

sobre a Política de Prevenção à Violência Contra 

Educadores e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1922/17: PROJ. LEI Nº 067/17 – De autoria dos Vereadores 

(1ª PAUTA) Jocelino Rodrigues e Renato Machado – Proíbe o 

ingresso em exposição de obras de arte e 

espetáculos que disponham de conteúdo impróprio 

para crianças e adolescentes no âmbito do 

Município de Nova Santa Rita e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1868/17: PROJ. LEI  Nº 063/17 –  De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Oficializa o nome das 

ruas “A”, “B”, “C”, “D” e “E” do Loteamento 

Lago da Califórnia, como ruas “Azaleias, 

Bromélias, Camélias, Dálias e Orquídeas”, 

respectivamente 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 

.  .  . 


