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BOLETIM Nº 041/17 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 31/OUTUBRO/2017. 

 

E X P E D I E N T E 

 

DECRETO: Enviado pelo Poder Executivo, no 054/17. 

 

PEDIDOS DE PROVIDÊNCIAS: Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA troca do abrigo da parada de ônibus situada na Rua 

Boqueirão do Caju, próximo à entrada do bairro 

Maria José. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

 troca de dois abrigos das paradas de ônibus 

situadas na Av. Getúlio Vargas, esquina com a Rua 

Veneza, bairro Berto Círio. 

 

RODRIGO AVEIRO Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

revisão e troca de lâmpadas próximo ao nº 32 da 

Rua Vilson Xavier, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

manutenção e substituição de rede fluvial na Vila 

Malvinas, Rua Hermes Viana, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca da tampa de bueiro localizado em frente ao nº 

1414 da Av. Getúlio Vargas, bairro Berto Círio. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

troca de lâmpadas na Rua Álvaro Almeida, nº 41, 

bairro Porto da Figueira. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

limpeza dos restos de móveis na Estrada Sanga 

Funda, antes do bar do Jaime, ao lado da lixeira 

direção Centro/bairro, bairro Floresta. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de britas em toda a 

extensão da Estrada do Marcolino, bairro Sanga 

Funda. 
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MATEUS MARCON Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Rua do 

Açude, Rua Azaleia, Rua Ingazeiros, Rua da 

Vertente e Rua Canjerana, bairro Califórnia. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue o 

patrolamento e a colocação de cascalho na Rua 

Padre Eugênio Mees, Rua L e Rua Livino Antônio 

Vieira, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

colocação de tachões em frente ao nº 252, sentido 

bairro/Centro e em frente ao nº 225, sentido 

Centro/bairro, na Estrada Sanga Funda, bairro 

Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

roçada na Estrada Volta Grande, dois metros à 

direita (mais conhecido como Rua da Dona 

Cenira), depois da casa do Seu João Fraga, Vila 

Vasconcelos Jardim, bairro Morretes. 

 

 Solicitando  à  secretaria  competente  que  efetue a 

retirada de mais ou menos dez pés de eucaliptos da 

Rua da Pedreira, em frente aos números 

3890/3870/3860, bairro Caju.  

 

MILTON REMELINK Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua Emancipação, 

bairro Floresta. 

 

 Solicitando à secretaria competente que realize 

operação “tapa buracos” na Rua das Flores, 

próximo ao nº 455, bairro Berto Círio. 

 

 Solicitando à secretaria competente que efetue o 

patrolamento da Rua B, Loteamento Maria José, 

bairro Caju. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que  a  secretaria competente  realize  

LEONARDO VIEIRA a implantação de um quebra-molas na Rodovia 

Transaçoriana, na altura da Vila Ramão, bairro 

Sanga Funda, cinco metros antes da entrada da 

Alameda Paz e da Alameda Ramão. 
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 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

 construção de uma rotatória no trevo de acesso ao 

bairro Califórnia, em que a Av. Santa Rita e Av. 

Getúlio Vargas convergem. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a RGE Sul efetue a troca de 

poste na Av. Getúlio Vargas, nº 1983, bairro Berto 

Círio. 

 

No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de rede fluvial na travessa do Arroio 

Caju, Rua Passo da Taquara, bairro Caju. 

 

ALEXSANDRO ÁVILA No sentido de que a secretaria competente realize 

estudo para a implantação de uma creche 

comunitária no bairro Sanga Funda. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente realize a 

pavimentação da Rua Nove de Dezembro, Centro. 

 

      No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de tachões na Rua Boqueirão do Caju, 

próximo ao nº 250, bairro Caju. 

 

OFÍCIO Nº 190/17: Enviado pela Secretaria Municipal de Educação, 

convidando para IV Feira Multidisciplinar e 

Mostra de Iniciação Científica de Nova Santa Rita, 

que ocorrerá dia 18/11/2017, das 8h30min às 

11h45min, no Parque de Eventos Olmiro Brandão. 

 

OFÍCIO Nº 0020/17: Enviado pela Caixa Econômica Federal, 

informando celebração de Contrato de Repasse nº 

845335/2017, que tem por finalidade implantação 

de pavimentação em vias públicas urbanas. 

 

COMUNICADOS: Enviados pelo Ministério da Educação, 

informando valor de repasses dos Programas do 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

 

COMUNICAÇÕES   DE   LIDERANÇAS 

 

GRANDE EXPEDIENTE 
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BOLETIM Nº 041/17 – 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DE 31/OUTUBRO/2017. 

 

O R D E M    D O    D I A 

 

PROCESSO Nº 1458/17: PROJ. LEI Nº 054/17  –  Dá nome à Estrada Sanga 

(Mateus Marcon) Funda e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1492/17: PROJ. LEI Nº 055/17 – Dispõe sobre a inclusão do 

(Leonardo Vieira) tópico de estudo e discussão sobre política, ética e 

cidadania, em matéria da grade curricular do 

Ensino Fundamental e dá outras providências. 

 

PROCESSO Nº 1291/17: Enviado  pela  Secretaria  Municipal  de  Indústria,  

(Poder Executivo) Comércio e Desenvolvimento, solicitando, nos 

termos do art. 149 da Lei Orgânica, autorização 

Legislativa para o estabelecimento da empresa 

Vida Tecnologia Ambiental Ltda. 

 

INDICAÇÕES: No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

RENATO MACHADO pintura do quebra-molas e faixa de segurança em 

frente à Escola Barão de Teresópolis, bairro 

Morretes. 

 

 No sentido de que a secretaria competente  efetue a 

 colocação de uma parada de ônibus com cobertura 

e banco na Estrada da Pedreira, entre as ruas “B” e 

“C” do Loteamento Recanto do Sol, bairro 

Pedreira. 

 

RODRIGO AVEIRO No  sentido de que a secretaria competente faça a 

extensão da rede de iluminação pública na Rua 

Rodolfo Boyen, bairro Pedreira. 

 

No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 pavimentação em toda a extensão da Rua 

Hortênsia, bairro Floresta. 

 

MILTON REMELINK No sentido de que a secretaria competente 

verifique junto ao DNIT a possibilidade de 

sinalização da faixa de travessia na rótula de 

principal acesso ao Município, em frente ao 

monumento da Padroeira Santa Rita de Cássia, na 

BR-386. 
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JAIR ANTÔNIO DE OLIVEIRA No  sentido de que a secretaria competente efetue a 

 instalação de abrigo na parada de ônibus na Av. 

Getúlio Vargas, próximo à Igreja Assembleia de 

Deus no bairro Berto Círio, nº 1774, em frente ao 

posto de gasolina. 

 

MATEUS MARCON  No sentido de que a RGE Sul realize o conserto de 

um poste em frente ao nº 1010, próximo à 

Indústria de Borrachas Faccini, localizado na 

Estrada Sanga Funda, bairro Sanga Funda 

 

 No sentido de que a secretaria competente efetue a 

colocação de redutor de velocidade e placa de 

curva perigosa próximo ao nº 60 e nº 150 da 

Estrada João Corrêa, bairro Sanga Funda. 

 

IEDA MARIA BILHALVA  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir o passeio na Estrada 

Sanga Funda, do nº 110 até 732, bairro Sanga 

Funda. 

 

LEONARDO VIEIRA No sentido de que a secretaria competente analise 

a viabilidade de construir uma cobertura para a 

área externa da capela mortuária do cemitério do 

bairro Morretes. Solicita ainda, que a construção 

seja feita dentro das normas de acessibilidade para 

os moradores com necessidades especiais. 

 

  No sentido de que a secretaria competente analise 

a possibilidade de construir em todos os bairros da 

cidade, em áreas institucionais da prefeitura, 

ECOPONTOS. Tendo em vista que somente estes 

locais se destinam para o descarte de galhos, 

entulhos, móveis usados, eletroeletrônicos, etc. E 

que seja criado normas que estabeleçam multas 

para o indivíduo que desrespeitar as regras do local 

de descarte.  
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P A U T A 

 

 

PROCESSO Nº 1661/17: PROJ. LEI Nº 059/17 –  De  autoria   do  Vereador 

(1ª PAUTA) Leonardo Vieira - Institui  no  calendário oficial do 

Município de Nova Santa Rita o “Novembro 

Azul”, mês de reflexão sobre a importância da 

prevenção ao câncer de próstata e dá outras 

providências. 

 

PROCESSO Nº 1609/17: PROJ.  DECRETO  LEGISLATIVO  Nº  002/17  -    

(2ª PAUTA) De   autoria   do   Vereador Renato Machado - 

Concede a Medalha de Honra ao Mérito Poder 

Legislativo ao Senhor Jorge Baez Nunes. 

 

PROCESSO Nº 1618/17: PROJ.  LEI  Nº  048/17  –  De   autoria   do   Poder 

(2ª PAUTA) Executivo - Autoriza   o  Município  a  restituir o 

valor da taxa de transferência de veículos. 

 

 

 

 

 
 

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 

.  .  . 


