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Obras

Bairros Jardim Ana Beatriz I e II recebem asfaltamento quente
A prefeitura municipal está trabalhando para atender as necessidades da população santoantoniense. Desta forma, os 
bairros Ana Beatriz I e II estão sendo revitalizados. O local terá o asfalto reconstruído, meio-fio restaurado e galeria 
recuperada.
A principal via de ligação dos bairros receberá o asfaltamento tipo Concreto Betuminoso Usinado A Quente, conhecido 
como CBUQ. A região receberá o revestimento asfáltico quente porque tem um fluxo de veículo pesado mais intenso. A 
pavimentação de alta qualidade garantirá segurança, durabilidade e resistência.
O acesso ao Montes Claros também receberá o mesmo revestimento asfáltico.

A prefeitura municipal está reconstruindo o asfalto em toda a cidade
Agora a trecho reconstruído fica na quadra 80/84, na Baixada Fluminense, Centro.
Além disso, a secretaria de obras está desentupindo as galerias pluviais e em breve deve concluir a operação tapa-bu-
raco.
A manutenção nas galerias pluviais evitará transtornos como os alagamentos na época de chuvas.
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Prefeitura dá transparência aos recursos federais recebidos
A gestão municipal acaba de receber um recurso federal no valor de R$ 103.200,00 a serem executados no âmbito 
social para prevenção e combate a disseminação do coronavírus em Santo Antônio do Descoberto.
A fim de dar transparência na gestão fiscal, a Secretaria de Assistência Social elaborou um Plano de Execução de 
Ações Socioassistenciais. O investimento será feito nas unidades pertencentes ao Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS).
Segundo o secretário de assistência social Emerson Palmieri, o valor recebido reforçará as atividades desenvolvidas 
na Casa de Meu pai, Vila Vida, crianças e adolescentes, idosos, pessoas em situação de rua e mulheres em situação de 
violência.

Prefeitura autoriza revitalização de casas do Vila Vida
A gestão municipal está trabalhando para reduzir os impactos negativos causados pela pandemia do coronavírus e a 
determinação do prefeito municipal Aleandro Caldato é não parar as atividades de reconstrução de Santo Antônio do 
Descoberto, principalmente as ações que beneficiam os mais vulneráveis.
Desta forma, o prefeito autorizou o projeto de revitalização das 16 casas do Vila Vida. As unidades passarão por pintu-
ras, revisão da parte elétrica e hidráulica e demais consertos necessários. Segundo o secretário de assistência social 
Emerson Palmieri, serão investidos R$ 25 mil e agora o plano segue para licitação.

Entrega dos cobertores da Campanha Aquecendo Vidas
Em 21/07 aconteceu a primeira etapa de entrega das cobertas pelos assistentes sociais do Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS – e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS – para 15 pessoas 
em situação de rua. Ao longo da semana passada, mais 90 famílias de extrema pobreza foram atendidas.
Nesta semana estão sendo atendidas as famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no CRAS.
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Dengue também mata
Confira o checklist das ações contra a dengue.
Reserve ao menos 10 minutos do seu dia para realizar as 
atividades de combate ao Aedes aegypti.
Guarde os pneus em locais cobertos.
Mantenha lixeiras bem tampadas.
Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais.
Deixe as garrafas sempre viradas com a boca para baixo.
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Saúde

Deixe os ralos limpos e com aplicação de tela.
Tampe os tonéis e caixas d’água.
Retire folhas e sujeiras que podem gerar acúmulo de 
água nas calhas.
Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de 
plantas com areia.

Saúde mais próxima do santoantoniense
A ordem do prefeito municipal Aleandro Caldato é não deixar a cidade parar, mesmo durante a pandemia. Por isso, a 
prefeitura tem trabalhado de modo a reforçar o atendimento em saúde, principalmente por conta do coronavírus.
A Secretaria de Saúde resolveu descentralizar os atendimentos para garantir mais eficiência, aproximar a prestação 
de serviço da população e evitar aglomerações no Hospital Municipal Dom Luiz Fernandes – HMSAD.
Agora, todas as 18 equipes de saúde da família, divididas entre Estratégia de Saúde da Família e Unidades Básicas de 
Saúde – UBS, contam com médicos.
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Regularização
Fundiária

Programa Morada Legal
Foi contemplado com a escritura do seu imóvel no bairro Morada Nobre?
Antes de ir ao Cartório de Registro de Imóveis para registrar o documento do imóvel, o morador deve comparecer no 
prédio anexo da prefeitura, sala 105, para retirada do Termo de Registro de Imóvel diretamente com o presidente da 
Comissão de Regularização Fundiária (REURB), Dr. Adriano Bedran.
O comparecimento à Comissão de Regularização Fundiária deve ser agendado pelo número (61) 99203-9873. O aten-
dimento será a partir de 03/08, das 9h às 12h.
Em posse da escritura e do Termo de Registro de Imóvel o passo seguinte é comparecer ao cartório para o registro 
do imóvel.
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Governo municipal realiza a terceira etapa de entrega das escrituras do Programa 
Morada Legal

A prefeitura municipal está trabalhando diuturnamente para reconstruir Santo Antônio do Descoberto.
Prova disso é a publicação e o cumprimento do Decreto N° 7.100, que dispõe sobre a Doação a Título Gratuito dos 
imóveis e registro definitivo em favor dos Cessionários/Donatários que cumpriram cláusulas resolutivas constantes 
das CDRU(s) dos imóveis alocados no Parque Estrela D’alva XVI, setor denominado bairro Morada Nobre.
Nesta quinta-feira, 30/07, aconteceu a terceira etapa de entrega das escrituras para 60 moradores no Colégio Es-
tadual CAIC.
O processo de regularização seguirá a ordem crescente das quadras.
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Meio
Ambiente

Prefeitura contra o uso irregular do solo
O parcelamento do solo sem a observância das exigências legais pode ser considerado clandestino ou irregular. Em 
ambas as situações a irregularidade do parcelamento gera sérios problemas aos seus habitantes, à população em 
geral e ao meio ambiente.
Por isso, a prefeitura municipal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA - fiscaliza todas as suas áreas para 
detectar, coibir e determinar a correção de parcelamentos clandestinos e irregulares. A fiscalização visa assegurar 
o respeito aos padrões urbanísticos e o bem-estar dos santoantonienses, além de promover ações que preservem, 
protejam e recuperem o meio ambiente urbano e rural.
A Lei N° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que trata sobre o Parcelamento do Solo Urbano, estabelece que prefeitura 
determine as diretrizes para o uso do solo. Portanto, antes de comprar um terreno urbano ou rural a orientação é 
procurar a SEMMA para averiguar a situação do imóvel.
Em parceira com a 11ª CIPM/SAD, a Secretaria de Meio Ambiente realiza operações de combate ao crime ambiental e 
grilagem de terra. Em uma ocorrência em área de proteção ambiental, no acesso ao rio Areia, foi flagrado perfuração 
de poços sem licença ambiental, fracionamento ilegal de terra e desmatamento. 
Lembrando que a Lei N° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu artigo 38 prevê pena de detenção ou multa.
Portanto, o parcelamento e uso irregular do solo é considerado crime ambiental.
Faça sua parte! Não compre ou venda terrenos irregulares! Ajude a preservar a cidade e denuncie!
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