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 BOLETIM Nº 027/17 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/JULHO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

PROCESSO Nº 1134/17: PROJ.  LEI  Nº  031/17  –  Dispõe  sobre   o  Plano    

(Poder Executivo) Plurianual – PPA para o quadriênio 2018-2021 e 

dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1215/17: PROJ.  LEI  Nº  036/17  –  Dá  nome  à   Rua   São  

(Ildo Maciel da Luz) Francisco e dá outras providências. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

JOCELINO RODRIGUES reparos com fresa asfáltica na Rua Sepé Tiaraju, 

bairro Berto Círio. 

  

Solicitando   à   secretaria   competente  que  efetue 

 reparos com fresa asfáltica no Beco do Ariovaldo, 

bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO    Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 manutenção do asfalto próximo aos nos 120 e 320 

da Rua do Caju, bairro Caju. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 roçada, colocação de britas e patrolamento na 

Estrada da Pedreira, do nº 2184 até o nº 2885, 

bairro Pedreira. 

  

Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas na Rua Passo 

da Taquara, bairro Caju. 

 

MATEUS MARCON Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Av. Santa Rita até a 

parada 20, bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua do Caju, da 

parada 20 até a Rua Cerejeiras, bairro Caju. 

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que efetue a 

pintura dos quebra-molas na Av. Santa Rita, 

próximo ao nº 1901, em frente à Escola Hélio 

Fraga e Ferragem Senger. 
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 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada na Estrada da Pedreira, nos dois lados da 

via, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e a poda de árvores no curso da Estrada dos 

Pires, nos dois lados da via, bairro Sanga Funda. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

roçada e a poda de árvores no curso da Rua Passo 

da Taquara, nos dois lados da via, bairro Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de uma placa A33b – Passagem 

sinalizada de escolares, próximo à Escola Hélio 

Fraga, Centro. 

 

IEDA MARIA BILHALVA Solicitando à secretaria competente que efetue a 

limpeza dos dejetos depositados na calçada da Av. 

Getúlio Vargas, 2362, bairro Berto Círio.  

 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA Solicitando à secretaria competente que efetue os 

reparos necessários no asfalto da Rua do Caju até a 

Serraria Garcia, bairro Caju. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de um poste e de um braço com 

luminária no beco de acesso entre a Rua “J” e Av. 

Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

  Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de tachões no Loteamento Popular: na 

Travessa 12, em frente ao Minimercado Braga e na 

Av. Central-Oeste, em frente ao nº 67, bairro Berto 

Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue a 

instalação de tachões na Rua das Flores, em frente 

ao nº 250, bairro Berto Círio. 

 

REQUERIMENTO: No  sentido  de que seja realizada uma homenagem 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA ao “Dia dos Pais”, durante o Grande Expediente da 

Sessão Ordinária de 08 de agosto de 2017. 
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MOÇÃO Nº 013/17: Manifestando  repúdio  a  aprovação   da   Reforma 

LEONARDO VIEIRA Trabalhista, que oprime os trabalhadores e 

privilegia os patrões. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria  competente  efetue  

JOCELINO RODRIGUES a colocação parcial dos canos para rede de esgoto 

no Beco do Ariovaldo, bairro Berto Círio. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

revitalização da entrada do bairro Berto Círio, 

como a manutenção dos trevos de acesso e a troca 

da placa de identificação do referido bairro. 

  

RODRIGO AVEIRO  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

manutenção do asfalto e a sinalização em toda a 

extensão da Av. Santa Rita, Centro. 

 

  No sentido de que a secretaria  competente analise 

a possibilidade de proibir a circulação de veículos 

pesados na Rua Filomena, bairro Pedreira. 

  

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de tachões na Estrada da Pedreira, em 

frente ao nº 3070, bairro Pedreira. 

 

BANCADA DO PT No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

pavimentação da Rua Pastor Adão Michel, bairro 

Morretes. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

limpeza dos canos e bueiros em toda a extensão 

das ruas Ingazeiro e Azaleia, bairro Califórnia. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a instalação 

de rede de baixa tensão em frente ao nº 850 da 

Estrada Alcides Amorim, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

de um poste localizado na Estrada Sanga Funda, nº 

658, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que a secretaria competente realize a 

criação do Conselho Municipal da Juventude. 
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MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões ou redutor de velocidade na 

Av. Santa Rita, próximo ao nº 1590, entre a Igreja 

e o CFC, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

implantação de um quebra-molas na Rua 

Boqueirão do Caju, próximo ao nº 250, bairro 

Caju. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente, dentro 

das possibilidades financeiras, proceda a aquisição 

de uniformes e equipamento de proteção individual 

– EPIs básicos, tais como calça, jaleco e botina, 

para os servidores da Secretaria de Obras. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de tachões na Rua “A”, Loteamento 

Vale Verde, Centro. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo analise a 

viabilidade de aumento de efetivo no número de 

operários (coveiros) que trabalham nos cemitérios 

do Município. 

 

IEDA MARIA BILHALVA No sentido de que a RGE Sul efetue a extensão de 

rede de energia elétrica no Beco 1, bairro Caju. 

 

  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de realizar a regularização 

fundiária do Beco 1, bairro Caju. 

 

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

a possibilidade de recapeamento em toda a 

extensão da Av. Santa Rita, nos dois lados da BR-

386. 

 

  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de recapeamento em toda a 

extensão da Av. Getúlio Vargas, bairro Berto 

Círio. 
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 No sentido de que a secretaria competente efetue 

roçada e limpeza nas ruas da Vila Ramão, bairro 

Sanga Funda.  

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue 

roçada e limpeza em toda a extensão da Rua 

Cícero Alfama de Oliveira, Centro. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura da faixa de segurança existente na Av. 

Santa Rita, em frente ao Nosso Shopping, Centro. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de britas nos pontos necessários, 

principalmente no final do Loteamento Maria Rita, 

próximo ao nº 392, bairro Caju. 

 

OFÍCIO Nº 041/17: Enviado pela Corsan, em resposta à Indicação de 

autoria do Vereador Leonardo Vieira, referente à 

repavimentação da Rua da Prainha, bairro 

Morretes. 

 

OFÍCIO Nº 042/17: Enviado pela Corsan, em resposta à Indicação de 

autoria do Vereador Renato Machado, referente à 

extensão de rede para atendimento à Escola 

Estadual Barão de Teresópolis, bairro Morretes. 

 

OFÍCIO Nº 043/17: Enviado pela Corsan, em resposta à Indicação de 

autoria do Vereador Ildo Maciel da Luz, referente 

à verificação de vazamento na Rua Primavera, 

bairro Califórnia. 

 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

 

GRANDE EXPEDIENTE 

 

Destinado a homenagens ao “Dia do Colono e do          

Motorista” e ao “Dia do Agricultor”. 
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BOLETIM Nº 027/17 – 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 25/JULHO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 949/17: PROJ. RESOLUÇÃO Nº 001/17 –  Altera diversos     

(Mesa Diretora) artigos    do    Regimento     Interno    da     Câmara  

 Municipal de Vereadores de Nova Santa Rita. 

 

PROCESSO Nº 899/17: PROJ.  LEI  Nº 021/17 – Dispõe  sobre o ensino de    

(Jair Antônio de Oliveira e noções  básicas  sobre  a  educação de  trânsito  nas  

  Rodrigo Aveiro) escolas municipais do Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 926/17: PROJ. LEI  Nº 025/17 –  Estabelece diretrizes para   

(Ieda Maria Bilhalva) a implantação do Programa de Esclarecimento e 

Incentivo à Doação de Sangue no Município de 

Nova Santa Rita e dá outras providências. 

 

MOÇÃO Nº 012/17: Manifestando repúdio ao corte de verbas da Polícia 

LEONARDO VIEIRA Rodoviária Federal. 

 

INDICAÇÕES: No  sentido  de  que  a  secretaria  competente  faça  

RODRIGO AVEIRO rede de escoamento de águas da chuva com caixas 

de bueiro nas ruas C e E do Loteamento Recanto 

de Sol, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de sonorizadores de trânsito e de placas 

de identificação com o nome das ruas Dona Nena e 

Arnaldo de Souza, bairro Pedreira. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

construção de uma capela mortuária no cemitério 

do bairro Berto Círio. 

 

JOCELINO RODRIGUES  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

pavimentação em toda a extensão da Rua Vereador 

Deoclécio Rodrigues, bairro Berto Círio. 

 

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de boca de lobo na Av. Getúlio Vargas, 

nº 2452, bairro Berto Círio. 
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  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de tachões nas proximidades do Beco 

dos Crentes na Rua Veneza, bairro Berto Círio. 

 

  No sentido de que a secretaria  competente efetue a 

instalação de uma placa de sinalização indicando 

“ESCOLA” e outra placa indicando “REDUZA A 

VELOCIDADE”, nas proximidades da Escola 13 

de Maio, na Estrada do Itapuí. 

 

ILDO MACIEL DA LUZ No sentido de que a RGE Sul realize o reforço da 

luz na Rua Modesto Antônio Nunes, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de iluminação na Estrada dos Sinos, nº 

500, bem como seja realizada revisão em toda a 

extensão da estrada, bairro Sanga Funda. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo determine a 

construção de um refeitório na Secretaria 

Municipal de Obras. 

 

PAULO VARGAS No sentido de que seja criado pelo Executivo 

Municipal o cargo de Motorista de Ambulância 

(Condutor de Veículos de Emergência), em 

consonância com a Lei Federal 12.998/14. 

 

 No sentido de que o Poder Executivo denomine o 

estabelecimento público Academia de Saúde com 

o nome de “Academia de Saúde Orlei Antônio 

Nunes”. 

 

 No sentido de que seja incluído no calendário 

oficial do Município data alusiva ao “Dia do 

Motorista de Ambulância”, a ser comemorado 

anualmente no dia 10 de outubro. 

 

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

construção de uma parada de ônibus com abrigo na 

Av. Santa Rita, em frente ao nº 4193, bairro 

Califórnia. 
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MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente construa 

uma praça na Rua Hortênsia, bairro Floresta. 

 

MATEUS MARCON No sentido de que a secretaria competente efetue a 

instalação de uma academia ao ar livre no 

Loteamento Jardim Santa Rita, Centro. 

 

 No sentido de que a RGE Sul efetue a substituição 

de um poste localizado na Estrada Sanga Funda, nº 

950, bairro Sanga Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a Corsan elabore um estudo 

para a implantação de hidrantes no Município de 

Nova Santa Rita, visando pontos estratégicos como 

igrejas, comércios, órgãos públicos e escolas. 

 

 No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de construção de um pórtico de 

entrada com identificação do Parque Olmiro 

Brandão, no acesso ao mesmo, localizado na Rua 

Passo do Caí. 

 

RENATO MACHADO No sentido de que a secretaria competente realize a 

limpeza do valo existente na Rua da Cerejeira, em 

frente ao nº 470, bairro Caju. 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

pintura de quebra-molas e faixa de segurança em 

frente à Escola Barão de Teresópolis, bairro 

Morretes. 

 

 

 

P A U T A 

 

PROCESSO Nº 1139/17: PROJ.  LEI  Nº  028/17  –   De   autoria   do  Poder   

(1ª PAUTA) Executivo - Altera  a Lei Municipal de nº 21, de 03 

de agosto de 1993 e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1140/17: PROJ.  LEI  Nº  029/17  –  De   autoria   do   Poder    

(1ª PAUTA) Executivo - Altera  a Lei Municipal de nº 108, de 

07 de janeiro de 1994 e dá outras providências. 
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PROCESSO Nº 1152/17: PROJ.  LEI  Nº  032/17  –  De   autoria   do   Poder    

(1ª PAUTA) Executivo - Autoriza  o Município a efetuar cessão 

de uso de bem público, para fins de atividade 

cooperada de reciclagem de resíduos sólidos. 

 

PROCESSO Nº 1165/17: PROJ. LEI Nº 035/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Dispõe sobre o Programa 

Municipal de Prevenção e Controle do Diabetes 

nas crianças e adolescentes matriculados nas 

creches e demais estabelecimentos da rede pública 

municipal e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1086/17: PROJ. LEI Nº 022/17  –  De  autoria  do  Vereador    

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Dispõe sobre o ensino 

de noções básicas sobre a Lei Maria da Penha nas 

escolas municipais do Município de Nova Santa 

Rita e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1087/17: PROJ.  LEI Nº 033/17 –  De  autoria  do  Vereador    

(2ª PAUTA) Jair Antônio de Oliveira - Institui o Programa 

Adote um Espaço Público. 

 

 
 

 

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 pela Senhora Ângela Oliveira, diretora do “Clube de Aventureiros 

Pequenos como Davi da Igreja Adventista do Sétimo Dia”, que falará sobre o trabalho 

desenvolvido pela instituição. 

 

 

 


