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BOLETIM Nº 042/18 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/NOVEMBRO/2018. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1617/18: SUBSTITUTIVO AO PROJ. LEI   Nº   027/18   –   

(Poder Executivo) Dispõe sobre parcelamento do solo urbano e dá 

outras providências.    

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

MILTON REMELINK a retirada de lixo orgânico na Av. Santa Rita, em 

frente ao nº 1205. 

 

 Solicitando  à   secretaria   competente  que   efetue 

limpeza e roçada na pracinha do bairro Caju, 

localizada na Av. Santa Rita, ao lado do nº 1495. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

limpeza, roçada, patrolamento e colocação de 

britas em toda a extensão da Rua Deoclécio 

Rodrigues, rua que liga o Centro ao bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

patrolamento, roçada e limpeza da Rua Passo do 

Caí, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Estrada da 

Pedreira, bairro Caju. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue o 

patrolamento e a colocação de sub-base na Rua 

Manoel Silveira, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

limpeza do terreno baldio que fica ao lado do CTG 

Sovéu de Ouro, próximo ao nº 214 da Rua Vilson 

Xavier, bairro Berto Círio. 

 

 

 

 

 



2 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA  Solicitando  à   secretaria   competente  que efetue 

a pintura das faixas de segurança na Rua do Ipê, 

uma em frente ao Mercado Popular e outra no 

cruzamento da Av. 11 de Abril com a Rua do Ipê, 

bem como a colocação de sinalização para redução 

de velocidade próximo ao cruzamento da Rua do 

Ipê com a Rua 11 de Abril, Loteamento Popular, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue 

roçada na Av. Getúlio Vargas, próximo à Corsan, 

bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

roçada, limpeza e manutenção nas praças situadas 

no Loteamento Popular, bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES Solicitando  à  secretaria   competente  que realize  

a revitalização da pintura da faixa de segurança, 

redutores de velocidade e placas de sinalização de 

atenção à Escola Infantil Pequeno Aprendiz, 

Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 Solicitando  à  secretaria   competente  que efetue a 

instalação de uma placa de sinal de parada 

obrigatória (PARE) na Rua Tangerina, esquina 

com a Rua Goiabeira, Loteamento Jardim Santa 

Rita, Centro. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de que seja realizada uma homenagem  

IEDA MARIA BILHALVA ao “Novembro Azul”, durante o Grande 

Expediente da Sessão Ordinária do dia 20 de 

novembro de 2018. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de  que a secretaria competente efetue a  

MILTON REMELINK instalação de um quebra-molas na Av. Santa Rita, 

em frente ao nº 1327. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura e demarcação no novo ponto de táxi do 

Centro, localizado ao lado do prédio do Nosso 

Shopping. 
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ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de que a micro escolar faça o 

itinerário em toda a extensão da Rua Santa Clara, 

até o nº 190 do Beco do Valdo, bairro Sanga 

Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de que a micro escolar faça o 

itinerário na Rua Alcides Amorim até a Vila 

Braga, bairro Sanga Funda. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir uma calçada e uma 

ciclovia na Av. Getúlio Vargas, próximo ao nº 

3830, bairro Berto Círio. 

  

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de adquirir um lote de soro 

antiescorpiônico que é usado para combater o 

veneno do escorpião, para ser armazenado e 

utilizado no Posto de Saúde 24 Horas do Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de cestos coletores de lixo dentro das 

caixas de inspeção nos bueiros das principais 

avenidas e ruas da cidade, próximo a prédios 

públicos, escolas, clubes, igrejas e terminais de 

ônibus e lugares de grande aglomeração de 

pessoas. 

 

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

construção de um quebra-molas em frente à Escola 

Municipal Campos Salles, bairro Califórnia. 

 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 042/18 – 39ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 13/NOVEMBRO/2018. 

 

O R D E M    D O    D I A  

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de   que  o  Poder  Executivo  altere  o  

LEONARDO VIEIRA horário de verão nas repartições públicas (nos 

setores administrativos), tendo como base a Lei 

Municipal nº 1109/2013, com o seguinte horário 

de expediente: nas segundas-feiras das 12h às 18h; 

nas sextas-feiras das 8h às 14h; e nos demais dias 

da semana expediente normal das 8h às 17h. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de implantar guardas patrimoniais 

nas escolas municipais, principalmente nas mais 

distantes do Centro do Município. 

 

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

instalação de uma academia ao ar livre no 

Loteamento Popular, no beco de acesso entre a 

Rua “J” e Avenida Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente fiscalize 

e faça o tratamento com medicamentos nos 

animais (cães) que vivem na área do Parque 

Olmiro Brandão, que se encontram com muitos 

parasitas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma parada coberta com banco na 

Estrada Maria da Conceição Fraga (entrando na 

rua uns 80 metros) em frente à primeira porteira da 

direita de quem desce, bairro Granja Nenê.  

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a secretaria competente 

providencie a instalação de uma academia ao ar 

livre no Loteamento Recanto da Quinta, bairro 

Berto Círio. 
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RODRIGO AVEIRO No sentido de que o Poder Executivo estude a 

possibilidade de construir um Centro 

Administrativo. 

 

 No sentido de que a secretaria competente 

providencie a instalação de um bebedouro na praça 

do Loteamento Recanto do Sol, bairro Pedreira. 

 

JOCELINO RODRIGUES No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de dois redutores de velocidade na 

Estrada Sanga Funda, um próximo ou em frente à 

Empresa Borrachas Faccini. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

manutenção das tampas de bueiro e limpeza 

interna e externa dos mesmos em todas as ruas do 

Loteamento Céu Azul, bairro Berto Círio. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue o 

conserto da calha da quadra de esportes da Escola 

Tiradentes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma pracinha e uma academia ao ar 

livre na Estrada Itapuí, ao lado da Escola Treze de 

Maio, bairro Itapuí. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue o 

recolhimento de galhos e entulhos no final da Rua 

Dona Margarida, bairro Morretes. 

 

 No sentido de que a Corsan realize o conserto da 

calçada no trajeto entre o reservatório da empresa e 

a Escola Estadual Barão de Teresópolis, bairro 

Morretes. 
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P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1579/18: PROJ. LEI  Nº   033/18  –  De   autoria   do   Poder        

(1ª PAUTA) Executivo - Cria cargos no Quadro Permanente de 

Cargos do Município.    

 

PROCESSO Nº 1557/18: PROJ.  LEI Nº 056/18  –  De autoria da  Vereadora    

(2ª PAUTA) Ieda Maria Bilhalva - Institui a Galeria de Fotos 

dos Ex-Presidentes da Câmara de Vereadores de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1558/18: PROJ.  LEI  Nº  032/18  –  De   autoria   do   Poder        

(2ª PAUTA) Executivo - Autoriza  o Poder Executivo  

Municipal a regularizar o condomínio residencial 

de lotes denominado Condomínio Residencial 

Fazenda Interlagos. 

 

PROCESSO Nº 1568/18: PROJ. LEI  Nº 057/18 –  De  autoria  do  Vereador 

(2ª PAUTA) Paulo Ricardo Vargas - Cria   gratificação   de  

natureza especial para motoristas do Município, 

que exerçam suas funções na Secretaria Municipal 

de Saúde. 

 

 

 

 

 

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 

 

.  .  . 


