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BOLETIM Nº 007/19 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/MARÇO/2019. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 218/19: PROJ.  RESOLUÇÃO  Nº 002/19  –  Dispõe sobre   

(Diversos vereadores) o pagamento de diárias aos vereadores e servidores 

de cargo em comissão da Câmara de Vereadores 

de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 223/19: PROJ.  LEI  Nº  006/19  –   Denomina as ruas “D”,    

(Mateus Marcon) “G”, “H”, “I”, “J”, “K” e “L” do Loteamento Bela 

Vista, Centro, como ruas José de Alencar, Mário 

Quintana, Darci José Finger, Érico Veríssimo, 

Monteiro Lobato, Pastor Lauro e Olavo Bilac. 

 

PROCESSO Nº 248/19: PROJ.  LEI  Nº  004/19   –   Dá   nome   de  “Praça  

(Rodrigo Aveiro) Recanto do Sol” à praça situada no Loteamento 

Recanto do Sol e dá outras providências. 

 

DECRETOS: Enviados pelo Poder Executivo, nos 01, 04, 07 e 

08/2019. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

JOSÉ ROSALES limpeza dos valos em toda a extensão da Rua dos 

Bloedow, bairro Morretes. 

 

 Solicitando   à  secretaria   competente  que   efetue 

roçada ao redor da parada localizada na Estrada 

Sanga Funda, esquina com a Estrada Nova, bairro 

Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO  Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada, limpeza e pintura dos cordões em todas as 

ruas do Loteamento Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

roçada e limpeza nas ruas Cristal e Filomena, 

bairro Pedreira. 

 

Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de banco na parada em frente à padaria 

Pão de Mel, na Rua Boqueirão do Caju, bairro 

Caju. 
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IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura da faixa de segurança na Rua Deoclécio 

Rodrigues, em frente à Escola Vó Enedina, bairro 

Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção da Rua Pinheiros, trecho 

compreendido entre a esquina da Rua Primavera 

até a Rua do Passito, bairro Califórnia.  

 

MATEUS MARCON  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos bueiros na Rua Tucanos, próximo ao 

nº 240, Centro. 

 

RENATO MACHADO  Solicitando à secretaria competente que efetue o 

recolhimento de entulhos e a colocação de placa de 

advertência “proibido colocar lixo neste local” no 

Beco do Barroso, bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue 

reparos nos buracos existentes no asfalto no final 

da Rua Bloedow, bairro Morretes. 

 

JOCELINO RODRIGUES  Solicitando à secretaria competente que efetue 

limpeza e roçada no pátio da Escola Barão de 

Teresópolis. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente que efetue a 

manutenção de dois banheiros na Escola Álvaro 

Almeida. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

construção de uma divisória na sala de triagem no 

posto de saúde da COOPAN. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue  

conserto do bueiro localizado no final da Rua do 

Açude com a Rua dos Pinheiros, bairro Califórnia 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

uma operação de limpeza e manutenção em todas 

as bocas de lobo situadas na Av. Santa Rita, do 

trecho da Escola Hélio Fraga até o bairro 

Califórnia. 
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PAULO RICARDO VARGAS  Solicitando  à  secretaria  competente  que  analise 

a possibilidade de instalar câmeras de 

videomonitoramento na Rua dos Pinheiros, no 

poste situado na esquina com a Rua Primavera  e 

em frente à Escola Campos Salles, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de placas autorizando “Carga e 

Descarga” na Av. Santa Rita, em frente ao 

restaurante Cantina da Amizade. 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES: Solicitando à secretaria  competente  que   informe, 

LEONARDO VIEIRA em relação à Lei nº 1374/2017, que autorizou o 

Município a contratar operação de crédito para 

pavimentação da Rua Pastor Adão Michel, o 

seguinte: A) Em qual estágio se encontra esta 

operação junto ao BADESUL? B) A pavimentação 

da rua já possui projeto executivo pronto? C) Qual 

a previsão de licitação da obra/início? D) Existe 

algum problema técnico e/ou administrativo que 

esteja impedindo a efetiva realização desta obra? 

 

RENATO MACHADO Solicitando à secretaria  competente  que   forneça 

informações sobre o estacionamento do Posto de 

Saúde Coronel Olympio, bairro Berto Círio, pois o 

mesmo é de uso exclusivo de médicos. Por qual 

motivo o mesmo não pode ser usado por pacientes 

que chegam ao local para atendimento de urgência. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JOSÉ ROSALES instalação de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua Volta Grande, próximo ao nº 600, bairro 

Morretes. 

 

No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de uma parada de ônibus com abrigo na 

Rua dos Bloedow, próximo ao nº 3334, sentido 

Centro/bairro, bairro Morretes. 
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RODRIGO AVEIRO  No  sentido de que a RGE Sul realize a troca do 

transformador atual por um que tenha melhor 

capacidade na Rua da Igreja, bairro Berto Círio. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente estude 

a possibilidade de instalação de playground e 

academia pública na Rua da Igreja, bairro Berto 

Círio. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de colocar informativos com os 

horários dos ônibus em todas as paradas de ônibus 

da cidade. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica ou PAVS na Rua Jardim, 

bairro Morretes. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica da Estrada Boqueirão do 

Caju, no trecho entre a Empresa de Logística G.A 

e a parada 20, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pavimentação asfáltica ou em PAVS na Rua Nove 

de Dezembro, Centro. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No  sentido de que a secretaria competente 

coloque guardas em todas as escolas municipais de 

Nova Santa Rita, que os portões sejam fechados e 

que as pessoas que acessarem as dependências da 

escola sejam identificadas. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente coloque 

câmeras de monitoramento interligadas à sala de 

videomonitoramento em todas as escolas 

municipais de Nova Santa Rita. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 007/19 – 4ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 19/MARÇO/2019. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

INDICAÇÕES: No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

JOSÉ ROSALES pavimentação da Rua dos Bloedow, bairro 

Morretes. 

 

PAULO RICARDO VARGAS No sentido de que o Poder Executivo estude a 

viabilidade de fazer convênio com o Estado para 

criação de projeto para construção de conjunto 

habitacional direcionado aos policiais civis e 

militares que exercem suas atividades e/ou 

queiram habitar no Município. 

 

 No  sentido de que a secretaria competente estude 

a viabilidade da criação de casa de acolhida para 

mulheres vítimas de violência doméstica no 

Município. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No  sentido de que a  secretaria competente efetue 

a colocação de sinalização entre as ruas Amilton 

Amorim e Pró Álcool, bairro Sanga Funda. 

 

JOCELINO RODRIGUES No  sentido de que a  secretaria competente 

notifique o DNIT para a reposição dos 

controladores de velocidade na BR-386, próximo à 

avenida principal do Município e próximo à 

entrada do bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria competente efetue a 

extensão de 100 metros da rede de iluminação 

pública na Rua Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de fresa asfáltica compactada por rolo 

compressor no Beco do Noé, Rua Landell de 

Moura (antigo Beco dos Crentes), Beco 01 e Beco 

02 da Rua Veneza, bairro Berto Círio. 
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IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de instalar lixeiras em torno das 

paradas de ônibus da cidade. 

 

 No sentido de que o DNIT realize a implantação 

de redutor de velocidade na BR-386, próximo às 

entradas para Nova Santa Rita. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possiblidade de implantar um Posto de Saúde no 

bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade de contratação de um médico 

pediatra para atendimento no Posto 24 horas do 

Centro. 

 

LEONARDO VIEIRA No  sentido de que a RGE Sul efetue análise 

medindo a tensão da rede de energia que supre o 

bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de criação de mais vagas destinadas 

ao embarque e desembarque de alunos na Av. 

Santa Rita, em frente à Escola Vó Luiza, com 

pintura de faixa amarela proibindo 

estacionamento, bem como a implantação de 

placas informando tratar-se de área escolar para 

embarque e desembarque de alunos. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recapeamento do asfalto na Rua das Flores, bairro 

Berto Círio. 

 

 No  sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste que está caindo na Rua da Prainha, nº 70 AP 

55, Código do Cliente 309296845, bairro 

Morretes. 
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P A U T A 

 

 

PROCESSO Nº 117/19: PROJ.  LEI  Nº 004/19   –   De  autoria   do   Poder  

(2ª PAUTA) Executivo - Autoriza o pagamento de 

complemento do vencimento básico dos Agentes 

de Combate às Endemias e dos Agentes 

Comunitários de Saúde, para observância do Piso 

Nacional fixado através de Lei Federal nº 

13.708/2018. 

 

PROCESSO Nº 163/19: PROJ.  LEI  Nº 005/19 –  De autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Leonardo Vieira - Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a estabelecer diretrizes para a Política 

Pública Municipal de Proteção, Inclusão e 

Acompanhamento Educacional dos alunos com 

epilepsia na rede municipal de educação da cidade 

de Nova Santa Rita 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 

.  .  . 


