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BOLETIM Nº 005/17 – 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/FEVEREIRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 094/17: PROJ.LEI Nº 003/17–Veda a prática do transbordo 

(Alex Ávila, Renato Machado no   Município  de  Nova  Santa  Rita  e  dá   outras  

e Paulo Ricardo Vargas) providências. 

 

PROCESSO Nº 127/17: PROJ.  LEI  Nº 004/17  –  Institui  a   “Semana   da  

(Leonardo Vieira) Cidadania” e o “Dia da Juventude” no Município 

de Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

BALANCETE FINANCEIRO: Elaborado pela Câmara Municipal, referente ao 

mês de janeiro de 2017. 

 

DECRETOS:  Enviados pelo Poder Executivo, nos 002, 003, 005 

e 006/2017. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a  

VEREADOR LICENCIADO pavimentação  asfáltica  ou colocação de blocos de   

GUILHERME MOTA  concreto na Rua da Prainha, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente   que  efetue  

a sinalização com redutores de velocidade na Av. 

Santa Rita, no trecho entre as esquinas da Rua da 

Vertente e Canjarana, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

poda de árvore na Rua da Vertente, nº 65, bairro 

Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente a manutenção 

das luminárias de iluminação pública na Rua 

Formosa, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando à secretaria competente a manutenção 

do bueiro de escoamento pluvial que sofreu erosão 

na frente da residência nº 423 da Rua Formosa, 

bairro Califórnia. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

poda de árvore na Rua Formosa, nº 423, bairro 

Califórnia. 

  

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

remoção de entulhos e caliças no bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção das luminárias na Rua Dona 

Margarida, bairro Morretes. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e colocação de sub-base dentro do 

condomínio Padre Reus, em toda sua extensão, 

situado na Rua Conceição Fraga (Granja Nenê) e o 

rebaixamento da entrada do condomínio em frente 

ao orelhão. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

conserto da ponte na divisa entre os municípios de 

Nova Santa Rita e Capela de Santana, situada na 

Rua da Represa, Assentamento Capela, bairro 

Sanga Funda. E que realize a interdição desta 

ponte para passagem de veículos pesados enquanto 

não for realizado o referido conserto. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de sub-base na Rua Modesto Antônio 

Nunes, nº 1805, em frente à Igreja da Restauração, 

bairro Morretes. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

sinalização de existência de parada de ônibus na 

Estrada Pro Álcool, nº 190, em frente à casa do Sr. 

Evilácio, Assentamento Capela, bairro Sanga 

Funda. 

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue os 

reparos necessários na travessa 32 do Loteamento 

Popular, bairro Berto Círio. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

manutenção dos brinquedos da pracinha infantil 

localizada na Rua B, bairro Maria José. 

  

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua São 

Paulo, trecho não pavimentado, e em toda a 

extensão do Beco São Paulo, Centro. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza do esgoto localizado na Rua Porto da 

Figueira, Olaria Viviane, próximo à Escola Álvaro 

Almeida, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

colocação de iluminação pública em toda a 

extensão da Rua Carlos Fraga, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e colocação de cascalho em toda a 

extensão da Rua do Açude, Rua da Vertente e Rua 

Canjerana, bairro Califórnia. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura dos quebra-molas e faixa de segurança em 

frente à Escola Homero Fraga, bairro Sanga 

Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento e a colocação de saibro em toda a 

extensão da Rua Cerejeira, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e pintura do paradão de ônibus na Av. 

Santa Rita, Centro.  

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de sistema de segurança e 

monitoramento por câmeras de segurança em torno 

da Câmara de Vereadores de Nova Santa Rita. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama e a limpeza de toda a extensão, a 

pintura dos cordões e a demarcação da faixa de 

pedestres na Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

corte de grama e a limpeza de bueiros em toda a 

extensão das ruas Dona Nena e Arnaldo de Souza, 

bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza de bueiros no Loteamento Recanto do Sol, 

nas ruas A, B, C e D, bairro Pedreira. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza e a colocação de britas próximo à Rua 

Veneza, Beco 1, nº 45, bairro Berto Círio. 

 

REQUERIMENTO: No sentido de que a Sessão Ordinária prevista para 

MESA DIRETORA o dia 28 de fevereiro de 2017, seja transferida para 

o dia 02 de março próximo, às 18 horas, em 

virtude do feriado de Carnaval. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a AES SUL instale rede elétrica 

ILDO MACIEL DA LUZ trifásica em toda a extensão da Rua Dona Alzira 

Fraga, Centro. 

 

RENATO MACHADO No  sentido  de  que  a secretaria competente efetue 

a colocação do número do telefone da Farmácia 

Básica Municipal na Carteira Hiperdia. 

 

 No  sentido  de  que  a secretaria competente efetue 

a colocação de brita em toda a extensão do 

Condomínio do Adail, esquina com a Rua Vilson 

Xavier, bairro Berto Círio. 

 

 No  sentido  de  que  a secretaria competente efetue 

a roçada em todas as laterais da Av. Getúlio 

Vargas, no trajeto do trevo da Califórnia até a 

InterCement Brasil, bairro Morretes.  
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JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No sentido de que a secretaria competente estude a 

possibilidade/necessidade de transformação da Rua 

Juvenal Machado, Centro, em mão única, com 

trajeto do cruzamento da Rua Dr. Lourenço 

Záccaro até a rótula da Av. Santa Rita (sentido 

Centro/bairro). Solicita-se também a 

transformação da Av. Santa Rita, Centro, em mão 

única, com trajeto da rótula da Av. Santa Rita até 

esquina da Rua Dr. Lourenço Záccaro (sentido 

bairro/Centro. 

 

 No sentido de que a RGE SUL realize a entrega 

das faturas de energia elétrica nas residências no 

bairro Berto Círio, nas seguintes localidades: Vila 

Santo Antônio, Rua A, Becos 01, 02 e 03. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de uma galeria de escoamento pluvial, 

na sanga localizada na Estrada Passo da Taquara, 

bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de um reservatório de água com pedestal 

e abastecimento diário de água potável na Vila da 

Viviane, bairro Porto da Figueira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

reposição dos canos de esgoto em frente à 

residência nº 550, na Rua da Vertente, bairro 

Califórnia. 

 

 No sentido de que o DNIT realize a instalação de 

dois controladores de velocidade na BR-386, nas 

proximidades do trevo da entrada do centro da 

cidade, sentido capital/interior, no Município de 

Nova Santa Rita. 

 

RODRIGO AVEIRO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de sonorizadores de trânsito na Av. 

Getúlio Vargas entre a Escola Municipal Miguel 

Couto e a Corsan, bairro Berto Círio. 
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OFÍCIO GP Nº 001/17: Enviado pelo Poder Executivo, em resposta ao 

Pedido de Informações de autoria do Vereador 

Alexsandro Ávila de Souza, referente aos 

matriculados no Pré-Escolar da Escola Municipal 

Santa Rita de Cássia, para o ano letivo de 2017. 

 

MEMORANDO Nº 020/17: Enviado pela Secretaria Municipal da Saúde 

informando sobre a situação epidemiológica do 

Município referente à epidemia de Dengue, 

Chicungunya e Zika vírus. 

 

COMUNICADO: Enviado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação, informando liberação de recursos 

financeiros do programa QUOTA, emissão 

12/2016. 

 

COMUNICADO:  Enviado pelo PTB, indicando o Vereador Renato 

da Silva Machado, como líder, e o Vereador 

Alexsandro Ávila de Souza, como Vice-líder do 

partido perante à Câmara durante o ano de 2017. 

 

COMUNICADO:  Enviado pelo PDT, indicando o Vereador 

Leonardo de Souza Vieira como líder do partido 

perante à Câmara durante o ano de 2017. 

 

COMUNICADO:  Enviado pelo PRB, indicando a Vereadora Ieda 

Maria de Ávila Bilhalva como líder do partido 

perante à Câmara durante o ano de 2017. 

 

COMUNICADO:  Enviado pelo PT, indicando o Vereador Ildo 

Maciel da Luz como líder do partido perante à 

Câmara durante o ano de 2017. 

 

COMUNICADO:  Enviado pelo PMDB, indicando o Vereador 

Jocelino Rodrigues como líder do partido perante à 

Câmara durante o ano de 2017. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 005/17 – 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/FEVEREIRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

.  .  . 

 

 P A U T A 

 

.  .  . 
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