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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. na 171/17 - GPC Carazinho, 31 de julho de 2017.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 168/2017

Senhor Presidente:

CÂMARA MUNICIPAL
DE CARb.;o;JIII.H£ /

PrOlor.olo n. _ // ~ r.A.. '1 t
Hn," . AJ,-. 3 '1

o 1 ~"n 7017

~;;:-&ol/l/ljif( lut;tL-

Em atençâo ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da

Secretaria de Obras Municipais e Serviços Urbanos, contendo as informações soli-

citadas acerca das indicações encaminhadas por este Poder Legislativo à referida

Secretaria.

DDV

Atenciosamente,

~SCH
;/ Prefeito

www.carazinho.rs.gov.br
Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br

http://www.carazinho.rs.gov.br
mailto:prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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/ ., ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OF.355/2017 Carazinho/RS, 09 de junho de 2017.

Senhor Secretário

Em resposta ao Pedido de Informação: 168/2017,
oriundo da Câmara Municipal de Vereadores, vimos pelo presente encamimnhar a
vossa senhoria, documentação anexa, conforme solicitação preconizada no referido
requerimento no tocante as informações referentes a nossa Secretaria.

Sem mais para o momento, abaixo, subscrevo.

Atenciosamente

A exandre Moacir Capitânio
Secretário Mun. De Obras e Serviços Urbanos

limo. Sr.
Lori Luís Bolesina
Secretário Muncipal de Administração
Nesta/
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

-RELAÇAO-INDICAÇOES
REALIZADAS
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Câmara IVJw,;,~;pal::iJ
Carazil1ho
DEFERIDO

Na rellni80 de

. z 3 JAN. 2017

\. "..-~.;.ccofo nO: 170:~'
. ',':ifOi/20il. f}t:.~

.. "./

[) ..~:::\iT/ ..; .::;olicit~) ao Exe '.lUva 0S tíabajhc:~. ::(: patrolamento, casc~>r:'.>"":','.'
(;:");(:C:J~'I:?"~;ôC ~ub.(.is,c;;oin. n;~ íUô \."icer;!e I.. ,; '.:'ic;ue Thormann.

':.,"

" >;, '.
'')..-)i. ixo aS::~;;i(lC'::; ~;-:":i''':lt2 :lê1 fO.'i7'13 regimental, :~''':<"::, após lido e 8píO\'::.,.:

i~.-!"vi;idol)fj':;ic; ;;0 f~xe(:l)tivo P~H~ ~ue determine HC :-';:tor competente os tré-j~;;)i;'_,~.:.
", .:;~.,~:~;:dflétr:if~n:("(:(j~0Cêç.;2'::; (~~::!t;b);.; e capina na rir "./:cerde Henrique T.~:.:!:'.";.,~_"

"., ,j'.()r~:~(,;,')(C;~~'.llJC f..:;-,);:.H"Tj SCI:S irn;-....\ ,; ;I,):~, ;; GCrnUniCé"ií.:'e r3~: ..: :'1;.

::~'.' _:'(i:;~;,jili :í~:JAf]~', :~.:'J71:=;':!US \"f~í:::t/,:-,.: ~.\~3:~bérn ()~ pet.e:.;rr~'-,:'
., .

Sala l\ntó;,i:~:.ibóíio 8ervian, ern 2~~.F"r

'-",;.;: 01,\ ....... ,. ,

Hora:



Cârn2ra 1"1:;':.:;(;;pal de
Car2Z!nl'"io
DEFERIDO
No reunião de

o 2 JAN, 2017

, '\
I •

-'

I v li d' -" r. ! ,n Icaçao

Si. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 16812
Em: 02/01/2017 -16:35:30

EMENTA: Solicitação d melhorias na Rua Rio Pardo no Bairro Fey.

c

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que apos iido e aprovado em plenàíic :;:
er,viado ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de patro!ar71fo"
cascalhamento, compactação e limpeza de bueiros em toda a extensão da Rua Rio Parc'.:~
Bairro Fey.

1\ rua acima citada encontra-se íntranst nável, tanto para veiculos como para pede~'.:'--
pí:nc'palmenle dias de chuva colocando em risco a própria comunidade com grande alagamf:"
solicitação da comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/0112'.: ' .

João Pedro Albuq erque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Direloria de Expedi nte
N°:- Hora:----_.-



Câmara Mun:cip,;:l de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

z 3 JAN. 2017

r:.:. ~~'-'C{';~cnO: "i 7GIC:
~:..--. 23/01/201'7 - OU:

,~ ,...., çatroiamento, case;; ,c., •••..•.••..

'.-:,_:i:herrnr.:: SChullz

..... :;~~;:"':xoassi~'I.:;),jo sÓ!ic;tê, nê~ f. nna rer:;!:-nental, C:"';::, 2POS lido. e !:!Pí;:,'\'!;~('

',; ~.l:">0(";Vi200 oficio GC ExecuLivo par que determine ac ~,~~orcompetente os trB,C':.i::"
....:;,..;:.. :~2sc2.:har....,e;:::::. (.; iiõ:\PS?2 ;--,2n;:: I.p'(")"h~uls,no ~r~;'::\.iOda rua GuUherrne .'....

I'
.'.-/

",.;'.

. _.'. __ - '- _ _- .

l"-:0.". Hora:



""UII'g., o 1"lulll~I~Q' ut;
Carazinho
DEFERIDO

Na reunião de

, 1 7 ABR. 2017

( Ã ) InClcaçao J-Irotocolo nu: 11 tstS~
em: 1 (JU4/~Ul ( - 13:~::l:Ul)

I C

I'

c

:sr. J-IreSlaente,

:srs. vereaaores:

EMENT A: Solicita estu os da viabilidade de melhorias no pontilhão localizado
no tlnal da Kua Klo I::lr nco.

o Vereador abaixo assinado solicita na fo a regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado ao I::xecutlvo, para que deter Ine ao setor competente a viabilidade de molharias no
pontilhão localizado no final da Rua Rio Banco, tais como limpeza, colocação de tubulação para
circulação de Veiculos, que até o momento e Impossivel.

Morador: Minha sogra mora no fim da I-< a 1-<10 I::lranco, onde até chegar a casa dela tem que
passar por uma ponte que por sinal esta e péssimas condições, gostaria de saber se teria como
Ir tazer uma VIsita para ela e ver se é POSSIel solicitar para tazer uma ponte maior para cruzar de
carro pois ela tem problemas no rim e as pernas, tem dias que até para tirar ela de lá e
complicado pOISnão desce carro até lã, c egando na rua não aparece que tem casa mais abaiXO
pois é retirado.

Sala Antônio Lib6rio Bervian, em 17/04/2017.

João I-'edro Alb querque de Azevedo - I-'SUI::l

I::spaço reservado a Ulretona de I::xpe lente
N°: Hora: _



Câmara Municipal de
CarazinhQ
DEFERIDO

Né1 rei !r~iãn ri!?

1 7 ABR. 2017

c

( Ã ) rnalcaçao

:sr. t"reslaente,

:srs. vereaaores:

?)PU~
t'rotocolo nu: 1/ tj9Q
I:m: lI1U4/:.!Ul ( -lQ:lu:n

i)J,'UlJ)

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias nas ruas do Bairro
Onental.

O Vereador abaixo assinado solicita na fo ma regimental, após lido, e aprovado em plenário seja
enviado OfiCIOao I::xecutlvo para que dete Ine ao setor competente para que sejam agllrzadas
obras de melhorias em varias ruas do Ba rro Orientai.

Entre elas as sua Rua Ceará, especialmen e no trecho com inicio na Av. Flores da Cunha até
a esquina com a Rua Mato Grosso, Ru Mato Grosso, trecho entre a Rua Silva Jardim e
a Kua Sergipe, Kua Alagoas, trecho entr a Kua Mato Grosso e a Kua GOiás, Kua Sergipe, entre
a Rua Mato Grosso e a Rua São Paulo.

Sala Antonio L1bórJoI::lervlan, em 1 f/04/L01 f.

( \
~

João Pedro Alb querque de Azevedo - PSDB

I::spaço reservado a Ulretorra de I::xpe lente
N°: Hora: _



(

':./ ..-~:ncicaçãc

Câmara r.,iunic;pal de
Carazinho
DEFER!DO

Na rellniãl) de

o 9 JAW. Z0l7

Pr<Aocolo nO: 16842
Er,,: 05/01/2017 - 15:33:c

H!lEi\!TA: Solicita me'l orias urgentes sobre escoamento das aguas G~
Assis Brasil ao Beco L teral, devido inundações em dias de chuvas.

() ",~";ador abaixo assinado solicita na for a regimental após lido e aprovado em pieni!f'c.
";vi;,,j.) oficio ao Executivo para que deter "ine ao setor compe!ente medidas de conte;;ç~, •.
C.:)'T10 colocação de tubulação, e demais m Ihorias para evitar G alagamento que ocorre G're;'
3')c,:. lateral junto a Rua Assis Brasil.

(:C'l:" cncon~.ra-se diversas noréldias, a q' ais fica intransitave! !.'into para veiculos COT') ,

•...., ...;."''-'5 D";~' "rande qu~ntidade ""e inund ""~o de aguas ocu-r;(i~ dias de chuvas -olir.'",-,-',:-L\...- .. _ ..•.••.. ~ •••.•..' ••..•:J 1:;0,1... U . 'fé.... 1., ... ~ ,::> '~"_-.y'"

Sala Antônio !jbório Bervian, em 05/0-,fl"
(,

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

Fspaço reservado a Diretoria de Expedi nte
N°: Hora:------ --------



Câmara f:/Jl, <:: \:::....; ~>
Carazin!-,;)
DEFERIDO

Na reulli8" ,~~

o 9 JAU. Zü17

( x ) indicação

./'-

Protocolo nO: 16894
Em: 09/01/2017 - 15:26:57

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

regimental qua após lido e aprovado em plenário sej,.
setor competente os trabalhos de patroiamer:l': ..

de no Bairro Fey.

EMENTA: Solicita Melh rias na Rua Soledade no Bairro Fey.

o Vereador abaixo assinado solicita na form
enviado ofício ao Executivo solicitando a
cascalhamento, compactação na Rua Soled

(

Justificativa: A referida Rua acima citada recisa de melhorias, por solicitação da comuniaac'
propr:arnente na questão da quantidade de buracos ocasionando grandes alagamentos dia~~,'.,
chuvas se tomando intransitável.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/20' i

João Pedro Albu uerque de Azevedo, PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte
N°: Hora:----



( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

. j 2 2 HAlO 2017

71/
Protocolo nO:18318
Em: 22/05/2017 - 09:19:01

(
EMENTA: Reitera ue seja enviado oficio ao Executivo solicitando
melhorias na Rua Co oados.

o vereador abaixo assinado reitera na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Exec tivo para que determine o setor competente os
trabalhos de patrolamento, cascalhament ,compactação e canalização da Rua Coroados.

Justificativa: Solicitação dos moradores qu a tempo vem reivindicando melhorias e não esta sendo
atendida pelo poder competente.

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/05/2017.

João Pedro Alb querque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Exped ente

N°: Hora:---- ------



( x ) Indicação

Câmara Municipal de
Carazinllo
DEFERIDO

Na reunião de

, 1 5 MAIO 2017

Protocolo nO:18198
Em: 15/05/2017 .09:06:45

I

I

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Ofício ao E cutivo solicitando melhorias na baixada do CAIC.

(.
O Vereador abaixo assinado solicita n forma regimental, que, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal que determine ao etor competente para que seja feito serviços de
patrolamento,cascalhamento e compacta ão na baixada do CAIC.

Justificativa:Tal solicitação se faz neces . ria devido ao estado intransitávelda via.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

João Pedro Albu uerquede Azevedo - PSDB

c)
Espaço reservado a Diretoria de Expedente

N°: Hora:---- -------



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO

Na reunião de

, 1 5 MAIO 2017

)r~
.,- Presidente

Protocolo nO:18199
Em: 15/05/2017 - 09:05:59

c EMENTA: Oficio soli itando Serviços de patrolamento, cascalhamento e
compactação na Ru
Nilo Pertilli.

O Vereador abaixo assinado solicita
Executivo Municipal que determine ao
patrolamento, cascalhamento e compacta

a fonma regimental, que, seja
etor competente para que seja
ão na Rua Nilo Pertilli.

enviado ofício ao
feito serviços de

Tal solicitação se faz necessária devido ao estado intransitável da via.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

João Pedro Alb querque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expe iente
N°: Hora:----



Cámara [\J1LH':icipal de
Carazinho
DEFERIDO
!'la reunião ele

o 9 JAN. 20i7

( X ) Indicação

Sr. Presidente,

SiSo Vereadores:

J4i
Protocolo nO: 16897
Em: 09/01/2017 - 16:31:08

EMENTA: Solicitam mel orias na Rua Minas Gerais.

Os vereadores abaixo assinado solicita na f rma regimental qua após lido e aprovado em plena" .
seja enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de patrolamen"
cascalhamento, compactação e limpeza de b eiros em toda extensão da Rua Minas Gerais.

Justificativa: A Rua acima citada encor)t a-se intransitável, tanto para veículos como p,",
pedestres, desnivelada, concentração de gr ndes buracos, colocando em risco a comunidade 'J~'"

necessita circular.

Sala Antônio Libório Bervian, em 09/01/2C1 i

João Pedro Albuquerque de Aze edo - PSDBJanete Ross de Oliveira - PSB

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte
N°: Hora:---- ------



( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

. O fi MAR. 201)

J$~

Protocolo nO:17320
Em: 06/03/2017 - 09:00:52

{)I

EMENTA: Solicita que eja enviado oficio ao Executivo solicitando melhorias
na Rua Coroados.

o vereador abaixo assinado solicita, na fo a regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para q e determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação canalização da Rua Coroados.

Justificativa: Solicitação dos moradores que tempo vem reivindicando melhorias e não esta sendo
atendida pelo poder competente.

Sala Antônio Libório Bervian, em 06/03/2017.

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

(

Espaço reservado a Diretoria de Exped nte
N°: Hora:---- -----



lx )mOlcaçao

~r.t'reSlaente,

~rs.vereaaores:

Câmara M:.micipal de
Carazinho
DEFERIDO

Na reunião de

o 2 MAIO 20i7

t'rotocolO nu: 1tsU3ti
t:m: U:ltUbt:lU1 ( - 1U:U ::l4

EMENT A: Solicita ao xecutivo recolhimentos de galhos seco e limpeza na
Kua José dos ::iantos !Zola, frente ao nUo£no I::lalrro ::iommer.

c
o vereador abaixo assinado solicita na fo
seja enviado ohclo ao executIVo para que d
secos e limpeza na José dos Santos Briz
comunidade.

a regimental, que, após lido e aprovado em plenário
termine ao setor competente o recolhimento de galhos
a, frente ao nO52 no Bairro Sommer, solicitação da

Sala Antônio Libório Bervian, em 02105/2017.

João (-'edro Albu uerque de Azevedo - (-'::i[)1::l

c Espaço reservado a Diretoria de Exped nte
NU: Hora: _



( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

o ti MAR. 2317

Protocolo nO:17319
Em: 06/03/2017 - 09:00:40

EMENTA: Solicita que eja enviado oficio ao Executivo solicitando melhorias
na Rua Tapera no Bairr Fey.

o vereador abaixo assinado solicita, na fo a regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para q e determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação canalização da Rua Tapera, no Bairro Fey.

Justificativa: Solicitação dos moradores que tempo vem reivindicando melhorias e não esta sendo
atendida pelo poder competente.

Sala Antônio Libório Bervian, em 06/03/2017.

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte
N°: Hora:---- -----



!

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO.

Na reuniã0 de

. O 5 JUN. 2017

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 18539
Em: 05/06/2017 - 11 :31 :47

(
EMENTA: Reitero ao E ecutivo os trabalhos de patroiamento, cascalhamento,
colocação de tubos, ca ina na rua Vicente Henrique Thormann.

o vereador abaixo assinado reitera, na form regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo p ra que determine ao setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, colocação de ubos e capina na rua Vicente Henrique Thormann.

Justificativa: A rua acima citada encontra-se com grandes buracos, desnivelamentos, concentração
de mato no passeio público, sem tubulaç o para escoamento das águas fluviais, aspecto de
abandono e desrespeito com os moradores ue pagam seus impostos, a comunidade aguarda uma
solução a curto prazo para que possam traf gar com seus veiculos e também os pedestres que no
momento estão desassistidos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

(i
João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte
N°:. Hora:------



i
I

I1
i I

( X ) Indicação

Câmara Municipal ri;.
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

• 1 2 JUN. 2017

;p1~
Protocolo nO: 18629
Em: 12/06/2017 -13:48:14

I Sr. Presidente,
I

Srs. Vereadores:

I I

j

I
II
!

EMENTA: Oficio ao xecutivo solicitando melhorias na Rua Aldino Groff no
Bairro São Jorge.

(
'-, O Vereador abaixo solicita, na forma re imental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
.~nviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza d valas na Rua Aldino Groff no Bairro São Jorge.

Solicitação da comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

João Pedro Alb querque de Azevedo - PSDB

c
( Espaço reservado a Diretoria de Expe iente

N°: Hora:---- -----



( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

. 1 2 JUN. 2017

Protocolo nO:18627
Em: 12/06/2017 .13:47:49

EMENTA: Oficio ao E ecutivo solicitando melhorias na Rua Julio da Rosa
Teixeira. trecho que não tem pavimentação asfáltica no Bairro Santa

Terezinha

~~ Vereador abaixo solicita. na forma regi ental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando o setor competente os trabalhos de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de alas na Rua Julio da Rosa Teixeira no trecho que não
tem pavimentação asfáltica no Bairro Santa Terezinha.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

João Pedro Alb querque de Azevedo - PSDB

c
C

Espaço reservado a Diretoria de Expe iente N°: Hora:



( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

1 2 JUN. 2017

]J,,---(
Protocolo nO:18626
Em: 12/06/2017 -13:47:36

EMENTA: Solicita m lhorias na Rua Natalino Fabro no Bairro Santa
Terezinha.

c O Vereador abaixo solicita, na forma regi ental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
C enviado oficio ao Executivo solicitando o setor competente os trabalhos de patrolamento,
cascalhamento,compactação e limpeza de alas na Rua Natalino Fabro no Bairro Santa Terezinha.

Solicitação da Comunidade, em que dias de chuvas encontra-se com grandes alagamento, via
intransitáveltanto para veiculos como para edestres.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

,(

l Espaço reservado a Diretoria de Expe iente
N°: Hora:----



( X) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal \";,J
Carazint;o
DEFERIDO
Na reunião de

j 1 9 JUN. 2017

Protocolo nO:18729
Em: 19/06/2017 -16:10:03

(

(

EMENTA: Oficio a Executivo solicitando melhorias nas estradas da
Comunidade de Sant Terezinha.

O Vereador abaixo solicita, na forma re imental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Executivo para que deter ine ao setor competente o termino das melhorias feitas
até São Bento seja estendido até Com nidade de Santa Terezinha, bem como patrolamento,
saibramento e compactação na estrada pri cipal e demais secundarias.

Solicitação da Comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

João Pedro Alb querque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expe iente
N°: Hora: _



c

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Cámara Municipal de
Carazinllo
DEFERIDO

Na reunião ele

, 1 9 JUN. l017

Pr' ocolo nO:18698
Em: 19/06/2017 -10:24:21

EMENTA: Ofício ao E ecutivo solicitando a retirada de galhos secos na Rua
Carlos Gomes, 316 - F bio em frente ao EMEF Pedro Vargas.

(

O Vereador abaixo solicita, na forma regi ental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Executivo para que deter ine ao setor competente a retirada de galhos secos
em frente a EMEF Pedro Vargas na Rua Ca los Gomes, 316 - Fábio.

Solicitação da Comunidade escolar onde s galhos estão em via publica em um cruzamento,
tirando visibilidade dos motoristas e coloc ndo em risco a vida dos estudantes da escola acima
citada, foto em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte
N°: Hora:---- ------

21 Jlltl1317



L<;)rnr:.::aj'iiUrJlCH'kil Uç
Carazinhó
DEFERIDO

Na reunião de

C 3 m. 21117

I

I
I
I
I

( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

c

Protocolo nO:18895
Em: 03/07/2017 - 09:55:43

EMENTA: Ofício reite ando ao Executivo com máxima urgência o concerto da
tubulação na Rua Joã Olaneck, frente aos números 365, 375 e 377.

O vereador abaixo assinado reitera, na for a regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que d termine o setor competente os trabalhos de
desentupimento e concerto da tubulação na Rua João Olaneck, frente a os números 365 377 e 375

Justificativa: Conforme descrição dos mora ores "Acontece que os bueiros estão entupido e a
pressão da água fizeram eles estourarem; I so agravou depois que a patrola passou e deixou os
bueiros visíveis já que ele somente retirou a terra para nivelar a rua. E com a chuva bueiros
entupido e desprotegidos acabaram estoura do causando grandes transtornos pois causa muito
mau cheiro além de perigo pq várias crianç s inclusive adultos já caíram nesses buracos causando
somente machucados até agora. Mais um criança se cair ali pode ficar pressa e em um dia de
chuva se alguém cair ali poderá até morrer ois a pressão da água a deixaria pressa."

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDS

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte

N°: Hora:----



( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

. , 9 jUN. 20 7

Protocolo nO:18702
Em: 19/06/2017 -14:02:21

c EMENTA: Oficio ao xecutivo solicitando (Melhorias) reparos na Rua Leo
Neuls no Bairro - Alvo ada.

O Vereador abaixo solicita, na forma reg mental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo para determine ao setor competente reparos na pavimentação asfáltica,
pintura e recolocação das placas de sinaliz ção na Rua Leo Neuls no Bairro - Alvorada,

A rua acima referida encontra-se com a fa ta de sinalização (pintura) nos quebra molas e grande
buracos (Crateras), colocando em risco a p pulação que por ela circula,

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017,

João Pedro Alb querque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expe iente
N°: Hora:---- ------



Câmara Mu~:(':pél da
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

3 O JAri. ZOIl

;11;.id'J.tuw
. ~.

Prc;toGoiO nO: 17152
crn: 3DJ01/2017 - 09:05: S~:.

( CMENT fI: Onda ao . xecutivo solicitando os trabalhos de pãtroiarr.Bf c.
cascalhaír.f:r(t~), compa tação, colocação de tubos e limpeza na rua Inhan(ic;"

.....
.o",""A., s"li,..:'[a 0'.'"\ fr~ 'J '.er-,imen'ai que '"'>"1''':'''5 'ido e ~provac'o el'T".,....'.::,:r.:.

;.,::.:.;-. L-'"'-"C", v vi 11-:' ; ..•.~.(,I,~ .~ :;". -'I ,'~ I J (,.Ir'V I, c1 ill ;-,1....,;;"

..•,. ;.::<?;'~~V~.\!I,~,::>;-]'í~~ C1' 18 C€:e~m;ne 20 setor competente os trab2if!::':=~ .~
..., '..'r;; ..._.,.:",;.••.: :";'.~'.), .:.>~i:'"I;)a.Ct3.'~:~>c.:~~lUC~(~;;:}ude t1Jb05 e :lmpeza dos malOS rr-~ '..

_:~,,~~':.'ó;;x Guerra.
, ' ._'

Sala Antônio Libório Bervian, em 3Q/O,j) ..~'

(, Jo.:.O :O,;':iO Albu .uerqL!8de Azevedo - PSOB

-_._---_. __ ... ---------



( X) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

-JOAO PEDRO
Albuquerque de Azevedo

Protocolo nO: 17070
Em: 23/01/2017 - 08:23:33

EMENTA: Solicita ao E ecutivo os trabalhos de patrolamento, cascalhamento
e limpeza na rua Leo N uls, no trecho da rua Guilherme Schu/tz.

o vereador abaixo assinado solicita, na arma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo pa que determine ao setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento e limpeza na r a Leo Neuls, no trecho da rua Guilherme Schultz e
Vicente H. Thormann, solicitação da comunid de.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuq erque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expedie te

c'





'.f .~:,, .'
, ,

'.

( X ) Indicação

Sr. Presidente,

SiS, Vereadores:

l

1 6 JM. lil:!

Protocolo nO;17004
Em: 16/01/2017 -16:04:55

EMENTA: Solicita ao Executivo trabalhos de capina, limpeza, restauraçaç ,:
quadra esportiva, rest uração da parada Ônibus, na Rua Germano B, Gnh,,;'

L

o vereador abaixo assinado solicita, na fo ma regimental, que, após lido e aprovado em pien~'
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de cap::;,
lirnpeLa. restauração da quadra esportiva restauração da parada Ônibus, na Rua German':'.
Gnher.

!\ ;(;iJ ci:aofl o mato tomou conta da qua ra esportiva, da parada de Ônibus a o próprio pa,,,,,
P.1i)ji(;C), f;r;ando intransitável para pedestre e colocando em risco as pessoas que praticam e5,::-:'

Sala Antônio Libório Bervian, em 16/01/;'(;'

.João Pedro Albu uerque de Azevedo. ,)SDB

. - -_ ..... _- ....__ ._-------~_._--_ .._--- --_._--

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte

N°: Hora:--- ...
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O'r :,,,

" •• '._0

E:'v';.::~.:'JT/~\:Solicita ao
a!J:'::::,~La).'12 F\U2 Tupini

Câ.-tí2ra ..[;'~~.:',:';~;:~:'::ljC::.~'
Cdr::.I:.irn:o
DEFERIDO

Na reuni~o de

, J D JA~t ZiJí7?~. PresIdentE:'

Pr::,:ocolo nO: 17155
C~'rn'~f)/01/2017 - OS"'?'-: ",- .. ,- ...,~ .1_. _,.."

xecutivo o trabalho de concerto da tubulaçãc (cc",,-'
uinsl fiente ao númerc 78.

,c'>;,~ "SSi;;â0C, solicita na for na regimental, que, após lido e aprovado em Pie':0'
:-:,<)io ;:1:) executivo para que d termine ao setor competente o trabalho de concer>

;f:J~~3-2b~:;<~)[12 ~Üj2 Tupiniqui s, frente ao número 78.

:.:S'J\2;) a crsnde quantidade.>

v~.\.:,:"1].;::::: ;\;i/~ê!3danificônd
e escoamento das águas da chuva, a tubulação

os tubos com conseqüências de inundações

Sala Antônio Libório Bervian, em 3C/01/~:l"

___ Hora: ~-------



v "".

/

/
i



,
•

••

1/J P ,'IV I ' J" lJ..i -

t
I



, .
•

ü
t..",.

,
.~;~~'i

o ·



":,-,'

(

CârnarR MiJnic~pal de
Carazinho
DEFERIDO

Na reunião de

L 3 JAN. 2íJí?

71~
- Presidente

.-.-. 2-\t~;í/20f7

, ,

. :-.'

~):::<~caS~';;~~;j(]Gso!ici~a, I a forrna íegiment(]!, C'.":~~.após lido e aprc\/;:,c~(:.
,]" :ê,ci:) ,)(";:C' 3,] Executiva para QU8 determine ao ,';;::,0' competente c '8r:(,,,',;'"

:~ ::1-:';)('::/.:; :,;~ :":..)2 Mace ;, pelo 9Xposto que c -':>':'õmuJode galhos sec,':<
,".:,,'-;", :--~(~~::,,:"-' :'-.:;t;:.:'?~ (~.-iQt.;!ios c'e líl;:;etos e'Gut,~G~'-:':iirnôis nocivos a ~:ó_'>~'!'

,
-'0 ;. •• ,): •• , .;

. --- ---.------.- ------_ .._----_ ..
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CÂMARA MUNICIPAL DE CARAZINHO

CAPITAL DA HOSPITALIDADE
CIIIZIIII-IS

OP 168/2017
Carazinho, 18 de julho de 2017.

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Tendo em vista o PEDIDO DE INFORMAÇÃO, de autoria dos

VEREADORES - JOÃO PEDRO DE AZEVEDO - PSDB e CLAYTON PEREIRA -

SDD lido no Plenário deste Legislativo, em Sessão Ordinária, realizada no dia 17 de julho,

sirvo-me deste para enviar oficio ao Executivo, solicitandosaber quantas indicações do vereador

abaixodescrito foram protocoladas pela secretaria de obra e as cópias das mesmas.

Os Vereadores abaixo subscritos requerem, na forma regimental, que depois de lido e
apreciado em Plenário, seja encaminhado oficio a Secretária Municipal de Obras solicitando

os seguintes documentos.

1 - Quantas indicações

Obras.

foram efetivamente recebidas e protocoladas pela Secretaria de
.-

2 _ Solicito a cópia dessas indicações, a afim de averiguar se os documentos estao sendo

enviados e recebidos corretamente.

3 . E quais a indicações que foram atendidas.

Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o ensejo para renovar~~

"~=p"",,ro, d"",~d",<im",~.",,,ção. . fi ~)]v:;,
--~di"~' •/l¥~/4::' . i
I ~ do!Mt1ti1ilSta"*, . r~ 'j\\.....-.- b ~eS\.r:,,'3

0

l C _..Atenciosame te l'l \»": ~"""'."
1.1 j;'~.1~\1 ' I ~ ;:'0<'''' 1a

~. ';ré \1t evão1l reno sec.eil /111
'

;~C~~l\Dií_ L: - Presidente

À Sua Excelência o Senhor
Milton Schmitz
DD. Prefeito Municipal de Carazinho
Nesta Cidade '.

Av. Flores da Cunha, 799 - Caixa Postal: 440 - Fone PABX: (54) 3330-2322 - CEP: 99500-000 - CARAZINHO/RS
.. = ._~~~nnv hr www.camaracrz.rs.gov.br CNPJ: 89.965.222/0001-52

http://www.camaracrz.rs.gov.br


Câmara Munif;ipcl! DJ
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

/. 3 JAN. 2017

M~
Presidente

£--:-. : .2:~!01/201? ~,"".
- ;,..:t ..•.....

( :~!2galhos secos f; 'T""" c..

."'; -. após lido e 2,Drc."'; r-:.
(.crnpe!.ente íec:~;j;-l:.:

----------

Hora:





c

"•. ,-0

....

-.- ..

DEFERIDO
Na reuni20 de

. "l I IVi 'i;li7: ;; V .... ;0, ..•;.1,

P'''.:taco!o nO: 17158
C:,":" 10/01/2017 _ 09-1 ":lJ,,:~- -_...... _' '''!'.r.~".

E:ivLCi'; !'i\: Solicita ao Executivo os trabalhos de retirada de galhos seccc.
limpeza na Rua Dina e da Costa, em frente ao número 285,

':.',,:\0 "ss;nad::J solicita na fo ma regimental, que, após lido e aprovado em Pi(~:,<.:.
:' :::leio 20 =xccüti\/U solicitand ao setor competente os trabalhos de retirada de g2::.~
.".....c;~:ana r~:uô~~;;;-,2rteda Costa, m frente ao número 2B5, solicitação da comunidaôt:.

Saia AntôniD :jbórlo 8ervian, em 3Gi':U;<

"k:ão Decro AibL' uerque de Azevedo. :oSOB

•• "0 ,.- •• -.:;":3Cí'i&dc ê. ;)iretoria de Exped nte
N°: Hora:----- -----



~ , •• \"0 _\ :' ,t10lCaçao

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Câm2ra fViv"; ..:'i.:c,j ....;
Garazir:hC'
DEFERiDO
Na reunião de

o l JAN, 2017

Presidente

Protocolo nO: 16815
Em: 02/01/2017 - 16:50:':;::'

EMENTA: Solicitando ao Executivo retirada de galhos secos na Rua Au,,:;' ,
Keller.

(

o Vereador abaixo assinado solicita na for a regimental que apos lido e aprovado em plenariD ê:','

enviado oficio ao Executivo solicitando ao etor competente a retirada de galhos secos na esoL"
entres as Ruas Augusto Kelier e Dona Julia tendo como referencia antiga Cabana.

Soiicitação da comunidade.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 02/0'/>':

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte

Hora:



Câmara f\"~..' '," :~'jl '02
Car22:(jt:O

DEFERIDO
Na reuniÃO de

. Z 3 JA~j. 2m7

': ;:;,, i '.

Pro:ocoio nO: 17050
Em: 19/0112017 -11:Q3 ~.

c . EMENTA: Solicita a Executivo o recolhimento de galhos secosna esc';'
. entre 2S Rua Taman ;;lré e 15 de Novembro.

U ""'ücdor "baixo .assinado solicita. na f rma regimental, que, após lido e aprovado em pie."';"
S'2;" eC'i'jiao'Obficio ao Executivo para que determine o setor competente o recolhimento de 9é"
'3«:,.1Sna Esquina entre as Rua Tamandar e 15 de Novembro .

.L.•"::.::::V2: A 'T,ais dei a'10S que vem ocorrendo o recolhimf.::"J, com grande prolifera-;;2(
ic:;,,""',. :,2['-'2, ciJlor:andn ,,:cr, ,isco a sa0d dos moradores que V'C'" reivindicando e não ,""r. c' '

Sala Antônio L.íbório Bervian, em 191D: I?:

João Pedro Aíbu uerque de Azevedo - PSOB

..-".-._'--'~~~----"-="-----'---,----:=---,+-----------------_._---r~3p~:;()reservadç.2 Diretoria de expedi nte

N°: Hora:--.._._-- ------



Câmara Muni;:.;ipai d;~
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião dp.

Z 3 JAN, 2017

d1£esld~
y. ,,'.

t' .'.-
>}C~:1;O na: 1 ?Oec
í.13!G1í201? - C~.s'

f::';".JL:~'.,-1\, ,~:,o!;ci~a30 Ex cutivQ o recoihirner ;._'.de g8ihos secC)::. e L.,"
f' ..'~; f: .....;-; ;\.jc:d~j["i,C:~SQUin~T~('::(:""i2 rua !\.10recr';;:.! .. .::!;rr~es.

;;;.:'::<0 (:;~:: "; .-;.'. -;Di!Cilê:, n,:~ i:rr7li.; :p.nirnEntal,
~::T,..iadc ,~-.,":.>~'.;~c: :~;.,:ecu~!v~)~2r2 (~!1ede\err.:ine &('.

,~pós lido e aprDv,:::::,:'
:!::-:~y competente c ::~':::~!r ;'"
., ::.;:,,::.'1,,1Hermes

" .
:"_' l •...

~'.C,'j~:i;',;;.:' ..~; ':::';-\1 ~Ja:~:je~:'s:'jn';,,~'.".:;~;;I>:C., '::: gairlC.s (~~.:'>::
~).~;~:i~'?";:'.\.,:::,1.y- r;;~c~~,;~;:):::C~.:- <:, t':;:'i?t.~S err ur:j~,r' ..

l

.. _~.-'-"-"--- ----- -_ ..._.
,\I": Hora:



Câmara r\~unicipalde
Carazinll0
DEFERIDO
Na reunião ele

, 1 9 JUN, 2017

( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

,I j\.,,,.oP
Pr ocolo nO:18698
Em: 19/06/2017 -10:24:21

c
EMENTA: Ofício ao E ecutívo solicitando a retirada de galhos secos na Rua
Carlos Gomes, 316 - F bio em frente ao EMEF Pedro Vargas.

O Vereador abaixo solicita, na forma regi ental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Executivo para que deter ine ao setor competente a retirada de galhos secos
em frente a EMEF Pedro Vargas na Rua C rios Gomes, 316 - Fábio.

Solicitação da Comunidade escolar onde s galhos estão em via publica em um cruzamento,
tirando visibilidade dos motoristas e coloc ndo em risco a vida dos estudantes da escola acima
citada, foto em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

João Pedro Albu uerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expedi nte
N°: Hora:---- ------

21 Jutl!~\7



( x ) InOlcaçao

~r.I-'reSlaente,

~rs.vereaaores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reunião de

U 2 MAIO20i7

t"rotoCOIO nu: 1tsU3ti
I:m: U:lIUt)'''U1 ( • 1U:U :"4

EMENT A: Solicita ao xecutivo recolhimentos de galhos seco e limpeza na
Kua José dos ~antos !Zola, trente ao nVoZno I::lalrro~ommer.

l
o vereador abaixo assinado solícita na for a regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado onclo ao executIVo para que d termine ao setor competente o recolhimento de galhos
secos e limpeza na José dos Santos Briz la, frente ao nO52 no Bairro Sommer, solicitação da
comUnidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.

Joao I-'edro Albu uerque de Azevedo - I-'~LJI::l

( Espaço reservado a Diretoria de Exped ente
NU: Hora:----- ------



'" ':;' '~.;..

.~'"." "

Cân:2r:, ~yii..'" .: .. ""-:,, .::;7,
Ca,';;;,:[:' "":'
DEFERIDO
Na reJjlli~or~e

, J" 'r"1. ;, O nO, <ui

:J)~s;dbry=>

PíDtocoio nO: 17157
E::,: 30/01/2017 - OlU:'Ui:

c

l

eM f.\iTA: Solicita a executivo os trabalhos de capina e limpeza no p2~'J':;.
ndú, atrás do campo do Glória,

',' '::)?ix:; assir;ado soiicita na f rma regimental, que, ,qós lido e aprovado em PI,"' ~.
",'~~ ,";;s:o "o E;'CSüêivosolicitan o ao setor competente os trabalhos de capina c !irl"';:<-,

....~~... ~:-: ::":~';~GO;~1(i:?:";ó :-;ajssandú, atr':"s de CZ:TlPO do Glória.

, .. : :; ,:;(;;;58;0 pc";t;f'ç:o da ,ua aci, a cilada encontra-se (amada pelo mato que já est~
".~'.':"";Ec1 8:'",'1 ..'r~'"):'ite situQ-s8 a escola Marquês de Caravelas que possui três tL~;<.
,"'.-' "'- :;:~lcG~~:".rj:~;~]rT1ri:::r.~J c.dv;os, funGiünários e der;-.ç~,~~i'l'lora.dores que po: e~)~3;:'.:.

Sala Antônio :"'ibório Servian, em 30/::rl::-

J020 Pedro Alb querque de Azevedo - PSOS

:-~.:s2rvadD 2 iJ:relCíra de Expe leníe
N°: Hora:-~ ._-- ------
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" .. ~"\...:~, "

. .J

L.,... ••.. , .••.. ' " •••.••.•..•

Na reuniRo de

, , o JAfL Z~í7
! ,J U

Prutoco!o nO: 17154
Em: 30/01/2017 - O!U '; ://

(
::'.:.!:F:;',JTA:Solicita ao Executivo o trabalho de recolhimento de galhos seco;:'

'.:.;L:.J assir:aôo, solicita na f rma regirnentai, que, após lido e aprovado em Pie!'é",
";, ',' ,-';:cic. ao Executivo para que determine ao setor competente o trabalho ,',.

".~~ :J::':: Qéühcs secos na Rua Tupiniquins, frente BC número 137, fótos em GI\~;":;',

SaiaAntô". ~.ibó(oSer/lan, em 30/,o'I;.'-}

João Pedro ,LI,1 uquerque de Azevedo - fOSDB

N°: Hora:
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Câmâr? i\'1<Jr" ';".:: ( -,
Caraz:,-,'
OFFER~ur

1 6 JAN. Zü17

Presidel\tc-

f Xi indicação" .

Si-o Presidente,

Srs, Vereadores:

Protocolo nO: 16986
Em: 16/01/2017 -14:11:52

EMENTA: Solicita a Executivo os trabalhos de Capina e limpeza na
Pedro Vargas, proxi idades da Rua Marechal Deodoro.

. ; '." .

() 'c'".-.:;adorabaixo assinado solicita, na f rma regimental, que, após lido e aprovado em plen,:;"
sej" ,,;;viado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de Capi""
limpeza na Rua Pedro Vargas, proximidad s da Rua Marechal Deodoro.

A rua a cima citada encontra- se com gr nde concentração de mato, ocasionando a acumuio
'; •

lixe, ratos e servindo como deposito para roliferação de mosquitos.

Saia Antônio Libório Bervian, em 16/01i?C'

João Pedro AI uquerque de Azevedo '. f)SDB

Fspaço reservado a Diretoria de Exp diente
Hora:





i'" , '" '''~aça-O~ i'. f :i IU;-;'"

Sr. Pr-:~5idente,

5-5. Vereadores:

(

Câmara MU;1icipal de
Carazinho
DEFERIDO
Na reuni.~0 r1e

1 6 JAN, 2017

Protocolo nO: 16965
Em: 16/01/2017 - 08:3U)"'

EMENTA Solicitação o Executivo do recolrwnento de Galhos 'secos 1"2 '-'

l3arão de Cotegipe,

l

() Ve'(,)aoorabaixo assinado solicita na for a regimental que após lido e aprovado em pler1ánr,'
e;:viaGo ao Fxecutivo para que determine' o setor competente () recolhimento de galhos se::,:"
'<)c; i3iJrão de Cotegipe, esquina com rua Marechal Hermes, foto em a;'lCXO

Sala Antôrú) l.ibério Bervian, em 16/C',;:

João Pedro Albu uerque de Azcvedo ..~)SD8

...., -o 'e~"~rvado'1 ')'ro'c ";'] 0'0 t'Cxpe'jenic;:"I,.;;'~:,'~ '~l~ .• (: ....~l ;, ,r:: '-_ _ .,\,. ,,'
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Srs. Vereadores:

Câmara Municipal de
Carazinho
DEFERIDO
NR rei Jni~()np.
1 6 JAN. 2017

;;J.'£dJ~
Protocolo nO: 16967
Em: 16/01/2017 - 08:51:47

EMf=NTA Solicitaçã ,ao Executivo do recolhimento de Galhos secos na
Pedro Vargas Frente ilO numero 1304,

() Vereador abaixo assinado solicita na for a regimental que após lido e aprovado e'm plenári() ~:"
er1Viado ao Executivo para que determine ao setor competente o recolhimento de galhos ser;c
i~iJ8 Pedro Vargas frente ao nurr:ero 1304, roto em anexo.

Soiici!f:ição éa Comunidade.

Sala Antônio Ubório Bervian, em 16101/:::"

João Pedro 1\lb 'querque de Azevedo. "SOB

r:- SP&ÇO reserv'ado a Oií8íoria de Expe lente
Hora:
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i ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS

,
COPIAS-INDICAÇOES

PROTOCOLADAS



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18857
Em: 26/06/2017 -17:29:10

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias e uma
operação tapa buracos na rua XV de Novembro pela dificuldade de tráfego na
mesma

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias e uma operação tapa buracos na rua XV de Novembro pela dificuldade de tráfego na
mesma e ao grande número de buracos na mesma.
Solicitação antiga dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, e'm 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18856
Em: 26/06/2017 - 17:28:57

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias na rua Passo
Fundo, por causa da irregularidade do calçamento desta rua.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja feito melhorias na rua Passo Fundo, por causa da irregularidade do calçamento desta rua.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18855
Em: 26/06/2017 . 17:28:17

EMENTA: Solicito ao setor competente para que seja fechaclo buraco na
avenida Mauá, pois o mesmo está ocupando meia pista.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja fechado buraco na avenida Mauá, pois o mesmo está ocupando meia pista.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18854
Em: 26/06/2017 • 17:28:00

EMENTA: Solicitar ao setor competente uma operação tapa buracos na
Avenida Irineu dos Santos Matheus, pela dificuldade de transitar na mesma.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente uma operação tapa buracos na Avenida Irineu dos Santos Matheus, pela dificuldade de
transitar na mesma.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 18848
Em: 26/06/2017 -16:51 :41

EMENTA: Solicita ao Executivo melhorias na Rua São Paulo no Bairro
Oriental.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo para que determine ao competente os reparos no calçamento
"Irregular" na Rua São Paulo no Bairro Oriental.

Solicitação feita pelo Moradores, pois a Rua acima citada e de pedra Irregular e encontra-se com
grande buracos, definidos como crateras, inviabilizando o trafego de veículos, e colOcando em risco
os pedestres que por ela circulam.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18838
Em: 26/06/2017 - 15:56:29

EMENTA: Solicita ao Executivo melhorias na Rua Cuiabá, trecho não
pavimentado, melhoria de situação de acessibilidade a cadeirante!

o Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando para que determine ao setor competente melhorias no
trecho da Rua Cuiabá, tais como patrolamento, cascalhamento, compactação.

Solicitação realizada através de vídeo onde mostra o o Cadeirante Marcio, sem condições total de
acessibilidade para se deslocar na própria Rua onde mora pelo abandono e descaso do Poder
Publico que não da mínimas condições de trafegabilidade.

Sala Antônio Libório Bervian, ,em26/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSOB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18828
Em: 26/06/2017 - 15:40:04

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando melhorias na Rua Barão de
Cotegipe.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente melhorias na Rua Barão de Cotegipe
próximo ao numero 38, tais como patrolamento, cascalhamento, compactação abertura de valas
para escoamento das aguas dias de chuvas.

Solicitação feita pelos moradores que tem suas alagadas dias de chuvas, sem contar com rua
totalmente esburacada, sem condições mínimas de trafegabilidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18826
Em: 26/06/2017 -15:39:28

EMENTA: Solicito para que se estude a possibilidade de fazer rampas de,
aceso aos deficientes no comércio, pois poucas lojas acessibilidade.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em
contato com o setor responsável para que estude a possibilidade de fazer rampas de aceso aos
deficientes no comércio de nossa cidade, onde muitas pessoas não tem acessibilidade de entrar no
comércio em geral, pois são ainda poucas as lojas do comércio que possuem ace'ssibilidade para
as pessoas com deficiência física.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:188í22
Em: 26/06/2017 -14:22:47

EMENTA: Solicito a melhoria de uma parada de ônibus em frdnte a empresa
Premold, pois a mesma está em péssimo estado de conservação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a melhoria de uma parada de ônibus em frente a empresa Premold, pois a mesma
está em péssimo estado de conservação.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18821
Em: 26/06/2017 - 14:22:32

EMENTA: Solicito a colocação de uma parada de ônibus em frente às
empresas Sandri e Belenzier pneus devido ao grande número de funcionários
destas.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a a colocação de uma parada de ônibus em frente às empresas Sahdri e Belenzier
pneus devido ao grande número de funcionários destas empresas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

._- ._-------------------~-----



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18811
Em: 26/06/2017 -13:58:07

EMENTA: Solicita ao Executivo melhorias no Bairro São Lucas.

o Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de patrolamento,
ensaibramento e compactação, juntamente com estudos da viabilidade da colocação de câmaras
de segurança junto ao Creche do Bairro.

Reivindicação feita pela Associação dos moradores do Bairro São Lucas em nome de seu
presidente Nédio em vista ao Gabinete junto ao Legislativo, pelo atual situação intransitável da rua
do Bairro acima citado.

Sala Antônio Libório Bervian,em 26/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18808
Em: 26/06/2017 -13:55:19

EMENTA: Solicito que seja feita a pintura nos quebra molas do Distrito de São
Bento, por os mesmos estarem sem manutenção a algum tempo.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação da pintura
dos quebra molas no Distrito de São Bento.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18807
Em: 26/06/2017 .1'3:55:01

EMENTA: Solicitar ao setor competente fazer com urgência a pintura em toda
e extensão da rodoviária quebra-molas e faixas de segurança

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente fazer com urgência a pintura em toda e extensão da rodoviária quebra-molas e faixas
de segurança.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18799
Em: 26/06/2017 -10:39:04

EMENTA: Solicito, patrolamento, ensaibramento e compactação na Rua
Santos Dumont, desde a Coronel Bordini até seu final pedido antigo dos
moradores

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua Santos Dumont, desde a Coronel Bordini até o seu final, pois a mesma está
em péssimas condições de tráfego, pedido antigo dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18796
Em: 26/06/2017 • 10:37:33

EMENTA: Solicito para que seja fechado vários buracos na rua Paissandú
esquina com a rua Dinarte da Costa, pois está difícil de cruzar com carros.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja fechado vários buracos na rua Paissandú esquina com a rua Dinarte da Costa, pois está dificil
de cruzar com carros pelo local.

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18795
Em: 26/06/2017 -10:34:08

EMENTA: Solicito que seja fechado uma vala na rua Marechal Hermes em
frente ao nO1380, pois a mesma está aberta a mais de um (1) ano e só e
aumenta

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja fechado uma vala na rua Marechal Hermes em frente ao nO1380, pois a mesma está aberta a
mais de um(1) ano, e só está aumentando

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18746
Em: 19/06/2017 . 17:00:46

EMENTA: Solicito que sejam feitas melhorias na esquina dé1sruas Pedro
Alvares Cabral com a Cel. Bordini e colocação de uma tampa de bueiro na
mesma.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja,
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que sejam
feitas melhorias na esquina das ruas Pedro Alvares Cabral esquina com a rua Coronel Bordini e a
colocação de uma tampa de bueiro nesta mesma esquina.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18745
Em: 1910612017 -17:00:35

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja fechado bpraco na rua
Marechal Hermes esquina com a rua Padre Gusmão, pois o meSmo aumentou
de tamanho

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicita,ção para que
seja fechado um buraco na rua Marechal Hermes esquina com a rua Padre Gusmão, pois o mesmo
aumentou de tamanho por causa das chuvas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo na: 18744
Em: 19/06/2017 -17:00:18

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência o
recapeamento do asfalto na rua Ipiranga entre as ruas Padre Gusmão e
Carlos Gomes

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma re'gimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação
recapeamento de asfalto na rua Ipiranga entre a rua Padre Gusmão e a rua Carlos Gomes pois
este trecho está em péssimas condições

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SOO

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicito ao setor
recapeamento do asfalto na
Carlos Gomes

i
Protocolo nO:18744
Em: 19/06/2017 -17:00:18

competente que seja feito coni urgência o
rua Ipiranga entre as ruas Padre Gusmão e,

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação
recapeamento de asfalto na rua Ipiranga entre a rua Padre Gusmão e a rua Carlos Gomes pois
este trecho está em péssimas condições

Sala Antônio Libório 8ervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18743
Em: 19/06/2017 -17:00:01

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja fechado buraco na rua
Independência em frente ao nO864 pois o asfalto cedeu e criou um enorme
buraco.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja fechado um buraco na rua Independência em frente ao nO864 pois o asfalto cedeu neste ponto
criando um enorme buraco.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18729
Em: 19/06/2017 -16:10:03

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias nas estradas da
Comunidade de Santa Terezinha.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente o termino das rt;1elhoriasfeitas
até São Bento seja estendido até Comunidade de Santa Terezinha, bem como patrolamento,
saibramento e compactação na estrada principal e demais secundarias.

Solicitação da Comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18714
Em: 19/06/2017 -14:59:58

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando a colocação de CONTAINERS na
Rua Ipiranga, Bairro Vargas.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente a viabilidade de colbcação de um
CONTAINER de recolhimento de lixo na Rua Ipiranga próximo ao 604 abrangendo as
proximidades do Bairro Vargas.

Solicitação feita pelos moradores desta região que sofrem com atraso do recolhimento normal do
lixo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18712
Em: 19/06/2017 .14:34:47

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja fechado cOITlurgência um
enorme buraco na rua Ipiranga em frente ao nO63.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de que seja
fechado com urgência um enorme buraco na rua Ipiranga em frente ao nO63.

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18'111
Em: 19/06/2017 - 14:34:29

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma operação tapa
buracos na rua Fioravante Barleze e melhorias no calçamento da rua citada.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a soiicitação de uma

I

operação tapa buracos na rua Fioravante Barlezee melhorias no calçamento da rua citada.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I
I

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18710
Em: 19/06/2017 -14:34:11

EMENTA: Solicitamos que seja feita uma faixa de segurança na rua Ipiranga
esquina com a Lima e Silva devido ao grande fluxo de crianças da Escola.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja feita uma faixa de segurança na rua Ipiranga esquina com a rua Lima e SilVa, devido ao
grande fluxo de crianças da Escola Marquês de Caravelas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Alaor Galdino Tomaz - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18709
Em: 19/06/2017 - 14:33:40

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma operação tapa
buracos na rua Dinarte da Costa, pelo grande fluxo de veículos.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja feito uma operação tapa buracos na rua Dinarte da Costa, pelo grande fluxo de carro que
transitam por esta rua.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18708
Em: 19/06/2017 .14:33:25

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja tapado um bura'co na esquina
da rua Coronel Bordini com a rua Padre Gusmão, pois o mesmo está enorme.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma r~gimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja tapado um buraco na esquina da rua Coronel Bordini esquina com a rua Padre Gusmão pois o
mesmo está enorme.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18707
Em: 19/06/2017 • 14:33:08

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias na rua 21 de
abril, por causa da irregularidade do calçamento desta rua.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma r~gimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja feito melhorias na rua 21 de abril, por causa da irregularidade do calçamento desta rua.

Sala Antônio Libório 8ervian, etn 19/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18706
Em: 19/06/2017 - 14: 11 :40

EMENTA: Reitera ao Executivo para que determine melhorias na Rua Arthur
Pedro Diehl.

;

O Vereador abaixo reitera, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos patrolamento,
cascalhamento, colocação de tubos, limpeza e/ou notificação dos proprietários dos terrenos para
efetuem as devidas limpeza, conforme o código de postura do município, na Rua 'Arthur Pedro
Diehl.

Sala Antônio Libório Bervian, em 19/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18702
Em: 19/06/2017 -1'4:02:21

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

I

I

I

I

I

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando (Melhorias) reparos na Rua Leo
Neuls no Bairro - Alvorada.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo para determine ao setor competente reparos na pavimentação asfáltica,
pintura e recolocação das placas de sinalização na Rua Leo Neuls no Bairro - Alvorada.

A rua acima referida encontra-se com a falta de sinalização (pintura) nos quebra molas e grande
buracos (Crateras), colocando em risco a população que por ela circula.

Sala Antônio Libório Bervian, erT)19/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18698
Em: 19/06/2017 -10:24:21

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando a retirada de galhos secos na Rua
Carlos Gomes, 316 - Fábio em frente ao EMEF Pedro Vargas. ,

I

I

I

I
I

I

I

I,
I

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em 'plenário, seja
enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente a retirada de galhos secos
em frente a EMEF Pedro Vargas na Rua Carlos Gomes, 316 - Fábio.

Solicitação da Comunidade escolar onde os galhos estão em via publica em uni cruzamento,
tirando visibilidade dos motoristas e colocando em risco a vida dos estudantes da, escola acima
citada, foto em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, er;n19/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18654
Em: 12/06/2017 -16:28:20

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias no calçamento
da rua Paissandú devido a irregularidade do mesmo, o que causa difícil

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
melhorias no calçamento da rua Paissandú devido a irregularidade do mesmo, o qUEjcausa difícil o
tráfego na rua citada.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18653
Em: 12/06/2017 -16:28:05

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias na rua
Ipanema.

, I
I'

, I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma r~gimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
melhorias na rua Ipanema.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18651
Em: 1210612017 .1,6:27:10

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma operação tapa
buraco na rua Ibaré devido ao grande número de buracos na mesma.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicit~ção de uma
operação tapa buracos na rua Ibaré, por causa do grande número de buracos nesta rua.
Solicitação dos moradores, para melhorar o tráfego da rua.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18650
Em: 12/06/2017 -16:26:55

EMENTA: Solicito ao setor competente urgência o patrolamento,
ensaibramento e compactação na rua Fortaleza pelo seu mau estado de
conservação.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na for~a regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal soliCitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua Fortaleza pelo seu mau estado de conservação e se agravaram após as
chuvas dos últimos dias.

Sala Antônio Libório Bervian, er:n12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18649
Em: 12/06/2017 - 16:26:41

EMENTA: Solicitar ao setor competente a pintura das faixas ,de segurança,
pois algumas estão apagadas dificultando a visualização das faixas.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que ao setor
competente a pintura das faixas de segurança, pois algumas estão apagadas dificultando a
visualização das mesmas.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18647
Em: 12/06/2017 - 16:26:09

EMENTA: Solicito ao setor competente urgência o patrolamento,
ensaibramento e compactação na rua Moisés Fassini pelo seu mau estado de
conservação.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua Moisés Fassini devido ao seu mau estado de conservação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18643
Em: 1210612017 -1,5:19:03

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias no calçamento
da rua José de Alencar devido a irregularidade do mesmo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
melhorias no calçamento da rua José de Alencar devido a irregularidade do mesmo, o que causa
difícil o tráfego na rua citada.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação Protocolo nO:18642
Em: 1210612017 .15:18:50

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias no calçamento
da rua General Sampaio devido a irregularidade do mesmo '

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
melhorias no calçamento da rua General Sampaio devido a irregularidade do mesmo, o que causa
difícil o tráfego na rua citada.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
I
I
I

I '
I
I
I
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18641
Em: 1210612017 -15:18:38

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias na rua
Fernandes Vieira na quadra da Igreja Batista Glória.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
melhorias no calçamento da rua Fernandes Vieira na quadra da Igreja Batista Glória.

Sala Antônio Libório Bervian,'em 12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18640
Em: 1210612017 -15:18:23

EMENTA: Solicito ao setor competente urgência o patroiamento,
ensaibramento e compactação na Andrade Neves, pois a mesma está em
péssimo estado.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na f~rma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patroiamento, ensaibramento e
compactação na rua Andrade Neves que por causa das chuvas que ocorreram em nossa cidade a
rua citada fica com dificuldade de trânsito na mesma.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 186,36
Em: 12/06/2017 - ~4:11:38

EMENTA: Reitera ao Executivo a solicitação para que seja realizadas
melhorias na estrada que da acesso ao distrito de Bela Vista.

o vereador abaixo assinado, reitera na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente que sejam realiiadas melhorias
na estrada que da acesso ao distrito de Bela Vista, trecho entre o parque da cidade João Xavier da
Cruz, pois segundos agricultores da localidade o trecho tem ficado intransitável.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18632
Em: 12/06/2017 - !13:54:21

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando a viabilidade da canalização ou
limpeza da sanga que corta Rua Emília Simon no Bairro Vargas.

I

O Vereador abaixo solicita na forma regimental, após aprovado em plenário, seja enviado oficio ao
Executivo Municipal Solicitando ao setor competente a viabilidade da canalização .ou limpeza dxa
sanga que corta a Rua Emília T. Simon no Bairro Vargas.

Devido aos transtornos que a mesma acarreta aos moradores, com mau cheiro e perigo de
doenças que podem ser adquiridas pelos insetos e animais que habitam no local, há até mesmo a
infestação de ratos.

Sala Antônio Libório Bervian,em 12/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18629
Em: 12/06/2017 -113:48:14

I

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando melhorias na Rua Aldino Groff no
Bairro São Jorge.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos dé patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de valas na Rua Aldino Groff no Bairro São'Jorge.

Solicitação da comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18628
Em: 1210612017 "113:48:02

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando melhorias na Rua ~oão Saldanha
dos Santos, no Bairro São Jorge.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de valas na Rua João Saldanha dos Santos, no Bairro
São Jorge.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18627
Em: 12/06/2017 . 13:47:49

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando melhorias na Rua Julio da Rosa
Teixeira, trecho que não tem pavimentação asfáltica no Bairro Santa
Terezinha

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de; patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de valas na Rua Julio da Rosa Teixeira no trecho que não
tem pavimentação asfáltica no Bairro Santa Terezinha.

Sala Antônio Libório Bervian, ém 12/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18626
Em: 1210612017 .13:47:36

EMENTA: Solicita melhorias na Rua Natalino Fabro no Bairro Santa
Terezinha.

o Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de patrolamento,
cascalhamento, compactação e limpeza de valas na Rua Natalino Fabro no Bairro Sar'lta Terezinha.

Solicitação da Comunidade, em que dias de chuvas encontra-se com grandes alagamento, via
intransitável tanto para veículos como para pedestres.

Sala Antônio Libório Bervian, em 12/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18592
Em: 05/06/2017 - 17:33:47

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma operação tapa
buraco na rua Rio Negro devido ao grande número de buracos na mesma.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de uma
operação tapa buracos na rua Rio Negro, por causa do grande número de buracos nesta rua.
Solicitação dos moradores, para melhorar o tráfego da rua.

,
Sala Antônio Libório 8ervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18569
Em: 05/06/2017 -15:42:45

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito o recapeamento na avo
São Bento desde a Praça até os trilhos pelo intenso tráfego nesta Avenida.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma r~gimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação
o recapeamento na avoSão Bento desde a Praça até os trilhos pelo intenso tráfego nesta Avenida e
a mesma estar em péssimas condições.

Sala Antônio Libório Bervian, e[Tl05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18568
Em: 05/06/2017 -15:42:32

EMENTA: Solicitar ao setor competente a melhoria, das paradas de ônibus
devido a precariedade das mesmas, faltando telhas e com telhas quebradas.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na fonha regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a melhoria das paradas de ônibus devido a precariedade da mesmas, visto que
algumas correm o risco de cair bem como a recuperação das telhas quebradas e a falta de telhas
algumas paradas, que agora com a chegada do inverno e as chuvas dificulta bastante a população
que necessita destas paradas para ir ao seu trabalho, bem como a limpeza das. paradas e a
acessibilidade, visto que muitas paradas não possuem um acesso decente as pessoas com
deficiência física

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicitar ao setor competente a melhoria, das paradas de ônibus
devido a precariedade das mesmas, faltando telhas e com telhas quebradas.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na fo~ma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a melhoria das paradas de ônibus devido a precariedade da mesmas, visto que
algumas correm o risco de cair bem como a recuperação das telhas quebradas e a falta de telhas
algumas paradas, que agora com a chegada do inverno e as chuvas dificulta bastante a população
que necessita destas paradas para ir ao seu trabalho, bem como a limpeza das paradas e a
acessibilidade, visto que muitas paradas não possuem um acesso decente as pessoas com
deficiência física

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18567
Em: 05/06/2017 .15:42:18

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias no calçamento
e uma operação tapa buracos na rua Itaqui pela dificuldade de tráfego.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias e uma operação tapa buracos na rua Itaqui pela dificuldade de tráfego na mesma e ao
grande número de buracos na mesma.

Solicitação antiga dos moradores.
Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18566
Em: 05/06/2017 -15:42:04

EMENTA: Solicitar ao setor competente a tapar um buraco existente logo após
o quebra molas em frente ao posto Sander sendo que já houve acidente ali

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras para tapar um buraco existente logo após o quebra molas em frente ao posto
Sander visto que o mesmo já ocasionou acidente.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I

(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 18565
Em: 05/06/2017 - 15:41 :50

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja tapado um lDuraco na rua
Independência esquina com a rua Rio Branco pelo perigo (ilue o mesmo
ocasiona.

Texto: O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a
solicitação de que seja tapado um buraco na rua Independência esquina com a rua Rio Branco
pelo perigo que mesmo causa.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18564
Em: 05106/2017 - 15:41 :35

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja tapado um buraco na esquina
da rua Coronel Bordini esquina com a rua Padre Gusmão.

Texto: O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a
solicitação para que seja tapado um burraco na esquina da rua Coronel Bordini esquina com a rua
Padre Gusmão.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18559
Em: 05/06/2017 - 15:21 :07

EMENTA: Solicitar ao setor competente o patrolamento, en~aibramento e
compactação na Rua Santos Dumont, desde a Coronel Bordini a~éseu final.

I

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua Santos Dumont, desde a Coronel Bordini até o seu final, pois a mesma está
em péssimas condições de tráfego.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18558
Em: 05/06/2017 • 15:20:45

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias e uma
operação tapa buracos na rua XV de Novembro pela dificuldade de tráfego na
mesma

l

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias e uma operação tapa buracos na rua XV de Novembro pela dificuldade 'de tráfego na
mesma e ao grande número de buracos na mesma.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



II

I

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18557
Em: 05/06/2017 - 15:20 :30

EMENTA: Solicitar ao setor competente o patrolamento, ensaibramento e
compactação de parte da rua Vitória e tapa buracos em owtra parte da
mesma.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua Vitória, pois a mesma apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local, bem como uma operação tapa burracos em parte desta mesma rua. Os
moradores pedem providências com urgência.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículos como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a comunidade que
necessita circular.

Solicitado inúmeras vezes pela comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18556
Em: 05/06/2017 -15:20:14

EMENTA: Solicito ao setor competente melhorias na rua Padre Gusmão beco
pois moradores tem dificuldades para sair de casa por sua má conservação.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua padre Gusmão beco Apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local. Os moradores pedem providências com urgência.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículos como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a comunidade que
necessita circular.

Solicitado inúmeras vezes pela comunidade
Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18539
Em: 05/06/2017 -11:31:47

I

EMENTA: Reitero ao Executivo os trabalhos de patrolamento, cascalhamento,
colocação de tubos, capina na rua Vicente Henrique Thormann.

o vereador abaixo assinado reitera, na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, colocação de tubos e capina na rua Vicente Henrique Thormann.

Justificativa: A rua acima citada encontra-se com grandes buracos, desnivelamentos, concentração
de mato no passeio público, sem tubulação para escoamento das águas fluviais, aspecto de
abandono e desrespeito com os moradores que pagam seus impostos, a comunidade aguarda uma
solução a curto prazo para que possam trafegar com seus veículos e também os ped!lstres que no
momento estão desassistidos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.,

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18533
Em: 0510612017 • 11 :05:17

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgêr;Jciamelhorias
bem como a limpeza nas escadarias da rua Itararé, que dá acesSo a Avenida

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação' que seja feito
com urgência melhorias bem como a limpeza nas escadarias da rua Itararé que dá acesso a
avenida Flores da Cunha entre a Alisul e o Casa Blanca

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



i
I
I

I
I
I

I

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18529
Em: 05/06/2017 -11:03:56

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência o
recapeamento do asfalto na rua Ipiranga, entre a Pro Gusmão e a Carlos
Gomes.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na formal regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competent~ a solicitação
recapeamento de asfalto na rua Ipiranga entre a rua Padre Gusmão e a rua Carlos Gomes pois
este trecho está em péssimas condições '

Sala Antônio Libório Bervian', em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I
i
I

I

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO;18528
Em: 05/06/2017 - '11:03:36

EMENTA: Solicitar ao setor competente a colocação de redutor de velocidade
"Quebra molas" na Rua João Eduardo Kraemer, no bairro Sommer

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a colocação de redutores de velocidade "Quebra molas" na na Rua João Eduardo
Kraemer no Bairro Sommer, tendo em vista que fomos procurados pelos moradores desta via
pública, pedindo providências, já que está muito perigoso devido ao trânsito de veículos em alta
velocidade colocando em risco a vida dos pedestres. '

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18527
Em: 05/06/2017 -'11 :03:03

EMENTA: Solicito melhorias na rua Coronel Bordini, por seu estado de má
conservação como patroiamento, ensaibramento e compactação

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de melhorias
na rua Coronel Bordini como patrolamento, ensaibramento e compactação. Por motivo do péssimo
estado em que se encontra a referida rua está dificultando o tráfego de veículos. Solicitação
urgente do moradores de melhorias para a via, como patrolamento e en;cascalhamento e
compactação e a colocação de tubos para que seja feita uma drenagem adequada água da chuva,
que causa o estrago e a abertura de grandes crateras na mesma.

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SOO

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



II
I
I
I
I
I

i

( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

,
Protocolo nO:18525

IEm: 05/06/2017 -10:29:58

EMENTA: Solicita melhorias na Rua e Travessa Vitoria, termino dos trabalhos
interrompidos pela setor competente.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado'em plenário seja
enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos ,de patroiamento,
cascalhamento, compactação e reposição da tubulação na Rua e Travessa Vitória.

Justificativa: As ruas acima citadas estão sedento e afundando, após a equipe, da secretaria de
Obras patrolarem e não complementaram os trabalhos tornando rua intran~itável tanto para
veículos como para pedestres, danificando a tubulação colocando todo o escoamento de dejetos a
céu aberto, com um mau cheiro insuportável. '

Sala Antônio Libório Bervia'n, em 05/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I1

I
I

(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18520
Em: 05/06/2017 -:09:33:23

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando reparos na Rua ~fonso Pena no
Bairro Borghetti.

O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo solicitando ao Executivo para que determine ao setor competente
a reconstrução do calçamento na Rua Afonso Pena.

Justificava: devido as grandes quantidades de chuvas, será necessano os trabalhos de
desentupimentos de bueiros, boca de lobo, e reconstrução do calçamento que vem se deteriorando
a cada dia, possivelmente se tornando intransitável a curto prazo.

Sala Antônio Libório Bervia!"" em 05/06/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I1

I
I

I

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18506
Em: 05/06/2017 .'09:18:04

EMENTA: Solicitar ao setor competente com urgência uma limpeza em toda a
Avenida Flores da Cunha, retirando inclusive as pedras soltas ra via.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicit~ndo que o setor
competente com urgência uma limpeza em toda a Avenida Flores da Cunha, retirando inclusive as
pedras soltas da via.

,
Sala Antônio Libório Berviar:l, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

,
Protocolo nO;18505
Em: 05/06/2017 .09:17:49

EMENTA: Solicitar ao setor competente fazer com urgência a pintura em toda
a extensão da rodoviária quebra-molas e faixas de segurança

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente fazer com urgência a pintura em toda e extensão da rodoviária quebra-molas e faixas
de segurança. '

Sala Antônio Libório Bervian, em 05/06/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



,

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:191'89
Em: 24/07/2017.'17:10:50

EMENTA: Solicito para que seja feito uma operação tapa buracos na rua
Dinarte da Costa, pelo grande fluxo de carros que transitam pot esta rua.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja feito uma operação tapa buracos na rua Dinarte da Costa, pelo grande f1u~o de carro que
transitam por esta rua.

Sala Antônio Libório Bervian,.em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19188
Em: 24/07/2017 -17:10:32

I

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma bperação tapa
buracos na rua Fioravante Barleze.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
I

enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de uma
operação tapa buracos na rua Fioravante Barleze

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.
I

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19181
Em: 24/07/2017 -16:30:33

EMENTA: Solicito o estudo para que as ESF's possam prolongar seu horário
até as 22 horas, para assim diminuir internações e emergências no Hospital.

o Vereador abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental pela
Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao setor
competente o estudo para que as ESF's, possam prolongar seu horário de atendimento até as 22
horas, conseguindo assim diminuir internações, emergências nos hospitais e ate~dendo assim
pessoas que não tem horários disponíveis, por causa do trabalho. i

Sala Antônio Libório 8ervian, em 24/07/2017.,

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19180
Em: 24/07/2017 -16:30:18

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência o
recapeamento do asfalto na rua Ipiranga ou operação tapa buraJos.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente .a solicitação
recapeamento de asfalto na rua Ipiranga entre a rua Padre Gusmão e a rua Carlos Gomes, ou uma
operação tapa buracos, pois este trecho está em péssimas condições. ,

Sala Antônio Libório Bervian, efn 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19179
Em: 24/07/2017 -16:30:03

I

I
EMENTA: Solicitar ao setor competente a reforma na calçada no entorno da
pracinha infantil da Glória, José Maria Medeiros.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a reforma da calçada no entorno da pracinha infantil da Glória, José Maria Medeiros
pelo grande fluxo de crianças no local.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Requerimento de Aplauso

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19171
Em: 24/07/2017 -15:37:59

EMENTA: Ofício de aplausos a Eeprocar (Escola Estadual de Educação
Profissional de Carazinho) pelos seus 41 anos, ocorrido no dia 1ti de julho.

O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que depois de lido e aprovado em
plenário, seja enviado ofício cumprimentos de aplausos a Rádio Gazeta pelos se4s a Eeprocar
(Escola Estadual de Educação Profissional de Carazinho) pelos seus 41 anos, ocorrido no dia 14
de julho.

Através desta receba as congratulações do Poder Legislativo Municipal que deseja Ih1eparabenizar
pelo belo trabalho realizado. Com a nossa mais elevada estima e distinta consideração.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

;

Protocolo nO:19166
Em: 24/07/2017 -1.5:35:50

EMENTA: Solicito que seja feita uma faixa de sinalização de segurança
continua na rua Ipiranga esquina com a rua Lima e Silva.

Os vereadores abaixo assinados solicitam que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor dompetente a
solicitação para que seja feita uma faixa de sinalização de segurança continua na rua Ipiranga
esquina com a rua Lima e Silva, devido ao grande fluxo de crianças da Escola. Mârques de
Caravelas.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Alaor Galdino Tomaz - PDT

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação
Protocolo nO::19157
Em: 24/07/2017 -15:07:28

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicita ao Executivo a colocação de Um (1) quebras mola na Rua
Mato Grosso entre o Clube Harmonia e o campo do Brasil.

Os vereadores abaixo assinado solicitam na forma regimental que após lido e aprovado e, plenário
seja enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente a colocação de "Quebra Mola"
redutor de velocidade na Rua Mato Grosso entre o Clube Harmonia e o can;tpo do Brasil, e após a
entrada pela marechal Floriano.

Grande fluxo de veículos em alta velocidade, colocando risco a grande quantidade de pessoas que
circulam pela via aCima citada e viemos solicitar esta medidas para evitar acidentes e dar mais
segurança a comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Clayton Pereira - SDD

Alaor Galdino Tomaz - por

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19156
Em: 2410712017 - 14:43:58

EMENTA: Oficio ao Executivo reiterando a colocação de uma Ii~eira em frente
do pavilhão Social do Bairro Hípica.

O Vereador abaixo assinado reitera na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente a colocação de uma lixeira
em frente do pavilhão do Bairro Hípica.

Solicitação dos moradores, pelo acumulo de lixo na esquina tornado a área com aspecto de
abandono com infestação de ratos, mosquitos etc.. (Madalena 981291641)

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19141
Em: 24/07/2017 - P:57:56

EMENTA: Solicitar ao setor competente melhorias no calçamento da rua
Buenos Aires, pois o mesmo está muito irregular.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente melhorias no calçamento da rua Buenos Aires, pois o mesmo está [nuito irregular,
dificultando o trânsito de veículos na mesma.

I

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:191~O
Em: 24/07/2017 -13:57:41

EMENTA: Solicito que seja colocado com urgência uma gracle na boca de
lobo na rua Vitor Hugo Fetzer esquina com rua Cuiabá, pedido dos
moradores.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente uma grade para a boca de
lobo na esquina da rua Vitor Hugo Fetzer esquina com rua Cuiabá, pois a mesma está a muito
tempo sem proteção e o mesmo provoca riscos.
Pedido várias vezes pelos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I
Protocolo nO:19139
Em: 2410712017 -13:57:24

EMENTA: Solicito que seja feito melhorias ou uma camada de asfalto na rua
21 de abril, por causa da irregularidade do calçamento desta rua.,

I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja feito melhorias ou uma camada de asfalto na rua 21 de abril, por causa da irregularidade do
calçamento desta rua.

Sala Antônio Libório 8ervian"em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 19132
Em: 24/07/2017 . 09:58:41

EMENTA: Melhorias nas Ruas Coroados, Ipanema, Gaspar Rodrigues e
Antônio Andreis.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que após lido e aprovado em plenário,,
seja envido oficio ao Executivo para que determine ao setor competente melho~ias nas Ruas
Coroados, Ipanema, Gaspar Rodrigues e Antônio Andreis, tais como patrolamento, ~ascalhamento,
compactação, complementação da tubulação e a realização de estudos da viabilipade seja feita
colocação da pavimentação asfáltica. I

A ruas acima citadas encontra-se intransitáveis, cheias de buracos (crateras), ~em tubulação
regular com agua se misturando com o esgoto, valas impedindo até saída de moradores com seus,
veículos de suas residências, fotos em anexo mostrando moradores fazendo própri,os reparos nas
ruas, o que de competência e dever do Município. :

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 24/07/2017.
I
!

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19125
Em: 24/07/2017 .,09:23:02

EMENTA: Solicito ao setor competente para que seja feito melhorias na rua
I

Carlos Neisse, devido ao seu péssimo estado de conservação.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma ~egimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente para que seja feito
melhorias na rua Carlos Neisse, devido ao seu péssimo estado de conservação, o qual dificulta o
tráfego de veículos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:19124
Em: 24/07/2017 - 09:22:34

EMENTA: Solicito ao setor competente para que seja feito na rua Carlos Lang,
como patroiamento, ensaibramento e compactação. I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente para, que seja feito
melhorias na rua Carlos Lang, como patrolamento, ensaibramento e compactação, devido ao
estado de má conservação da rua citada.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19098
Em: 17/07/2017 - 17:25:29

EMENTA: Solicito ao setor competente urgência o patrolamento,
ensaibramento e compactação na rua Moisés Facinni pelo seu mau estado de
conservação

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal soliCitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua Moisés Facinni devido ao seu mau estado de conservação.

Solicitado pela comunidade.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 17/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19097
Em: 17/07/2017 . 17:25:10

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias no calçamento
da rua General Sampaio devido a irregularidade do mesmo

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação: de
melhorias no calçamento da rua General Sampaio devido a irregularidade do mesmo, o que causa
difícil o tráfego na rua citada.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

I Espaço reservado a Diretoria de Expediente

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19Ó96
Em: 17/07/2017 .,17:24:37

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma operação tapa
buracos na rua Ibaré devido ao grande número de buracos na rilesma.

I,
I
I
I
I
I
I

I

l
I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solic!:itaçãode uma
operação tapa buracos na rua Ibaré, por causa do grande número de buracos nesta rpa.
Solicitação dos moradores, para melhorar o tráfégo da rua.

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 17/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

IProtocolo nO:19087
Em: 17/07/2017 - ~6:25:41

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias na rua Leonel
Rocha.

I
I
I
I
I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitaçã6 de melhorias
na rua Leonel Rocha.

,
Sala Antônio Libório Bervian, eh117/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19086
Em: 17/07/2017 - ~6:25:26

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias no calçamento
da rua Valeria no A. Dos Santos, pois o mesmo está muito irregular.

I
I
I
I,
I
I
I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma r€lgimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de melhorias
no calçamento da Valeriano Anadeto dos Santos, pelo mesmo estar muito irregular dificultando o
trânsito de veiculas nesta via.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/07/2017.

Clayton Pereira - SOD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19085
Em: 17/07/2017 - ~6:25:06

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias no calçamento
da rua Humberto de Campos.

I
I
I
I
I

I
I
I
I,
I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de melhorias
no calçamento da rua Humberto de Campos.

Solicitação dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19043
Em: 14/07/2017 - 08:27:28

EMENTA: Solicitar ao Executivo patrolamento, ensaibramento e compactação
de parte da rua Vitória e tapa buracos em outra parte.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal soliç:itando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua Vitória, pois a mesma apresenta diversos e grandes buracos ,impossível de
transitar nesse local, bem como uma operação tapa buracos em parte desta mesma rua. Os
moradores pedem providências com urgência. I

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículos como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a comunidade que
necessita circular.

Solicitado inúmeras vezes pela comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 14/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:19041
Em: 14/07/2017 - ~8:26:37

EMENTA: Solicito a melhoria, das paradas de ônibus devido a precariedade
das mesmas, faltando telhas e com telhas quebradas bem comd a limpeza.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na fo~ma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitanao que o setor
competente a melhorias das paradas de ônibus devido a precariedade das mesmas, visto que
algumas correm o risco de cair bem como a recuperação das telhas quebradas e a falta de telhas
algumas paradas, que agora com a chegada do inverno e as chuvas dificulta bastan'e a população
que necessita destas paradas para ir ao seu trabalho, bem como a limpeza das paradas e a
acessibilidade, visto que muitas paradas não possuem um acesso decente as pessoas com
deficiência física

Sala Antônio Libório Bervian, e'm 14/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19040
Em: 14/07/2017 -:08:26:22

EMENTA: Solicito que seja feito com urgência as pontes no beco da David
Canabarro, pois as pessoas estão encontrando muitas dificuldades de passar.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao setor
competente, que seja feito com urgência as pontes no beco da David Canabarro, pois as pessoas
estão encontrando muitas dificuldades de passar.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 14/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19012
Em: 10/07/2017 -14:24:47

EMENTA: Solicito que seja feita melhorias e operação tapa buracos na Av.
Pátria, pois a mesma está com vários buracos e possui um tráfego intenso.

Texto: O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a
solicitação
De melhorias e uma operação tapa buracos na Avenida Pátria, pela quantidade d,e buracos que
tem na avenida citada bem como alguns trechos está aparecendo o calçamento.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19011
Em: 10/07/2017 -14:24:33

EMENTA: Solicito que seja feito melhorias no calçamento e uma operação
tapa buracos na rua Itaqui pela dificuldade de tráfego nesta rua. '

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias e uma operação tapa buracos na rua Itaqui pela dificuldade de tráfego na mesma e ao
grande número de buracos na mesma.
Solicitação antiga dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, eh110/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19010
Em: 10/07/2017 -14:24:13

EMENTA: Solicito melhorias na rua Padre Gusmão beco, como patrolamento
e compactação pois moradores tem dificuldades para sair de caSa,

1

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na fonma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patroiamento, ensaibramento e
compactação na rua padre Gusmão beco Apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local. Os moradores pedem providências com urgência.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículos como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a comunidade que
necessita circular.

Solicitado inúmeras vezes pela comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 10/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:19009
Em: 10/07/2017.,14:23:56

EMENTA: Solicito fazer com urgência a pintura das faixas d~ segurança e
quebra molas que não estão mais visíveis pela ação do tempo.

I

I
I

I
I

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente fazer com urgência a pintura das faixas de segurança e quebra molas que não estão
mais visíveis pela ação do tempo e ou a muito tempo sem manutenção.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 10/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

;
I

Protocolo nO:18984
Em: 1010712017 -10:29:06

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma d>peração tapa,
buraco na rua Marechal Hermes devido ao grande número de buracos na
mesma.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a soliciiação de uma,
operação tapa buracos na rua Marechal Hermes, por causa do grande número de buracos nesta
rua.
Solicitação dos moradores, para melhorar o tráfego da rua.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

-- ------------------------~-------

Protocolo nO:18983
Em: 10/07/2017 .110:28:49

EMENTA: Solicitar ao setor competente que seja feito com urgéncia a limpeza
e melhorias na rua Ivalino 8rum, pela solicitação dos moradores,

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa. seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao setor
competente que seja feito com urgência a limpeza e melhorias na rua Ivalino 8rum, pela solicitação
dos moradores.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 10/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18982
Em: 10/07/2017 .10:28:26

EMENTA: Solicito que seja tapado um buraco na esquina da rua Coronel,
Bordini esquina com a rua Padre Gusmão, pois o mesmo já ocupa uma pista
inteira

I
I
I
I
\

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicit~ção para que
seja tapado um buraco na esquina da rua Coronel Bordini esquina com a rua Padre Gusmão, pois o
mesmo já ocupa uma pista inteira

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:18981
Em: 10/07/2017 -10:28:03

EMENTA: Solicito que seja feito de quadra em quadra ao menos da Avenida
Flores da Cunha o mesmo acesso para cadeirantes feito em frente ao
Banrisul.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em Plenário, e deferida na fo~ma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Poder Executivo Municipal, solicitando que o setor
competente providencie de quadra em quadra Avenida Flores da Cunha o mesmo acesso para
cadeirantes e idosos que foi feito em frente ao Banrisul cortando o canteiro central facilitando assim
a travessia dos mesmos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18948
Em: 03/07/2017 -'17:38:55

EMENTA: Solicita ao Executivo a decretação de SITUAÇÃO DE
EMERG~NCIA na área da segurança pública municipal

I
:

I
I
I
I
i
I

I,
I
I
I

I
,

I
I
I
I
\

O Vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado ofício ao Executivo solicitando a decretação de SITUAÇÃO DE EMERG~NCIA na
área da segurança pública municipal.

Considerando-se os altos índices de crimes com uso de violência ou grave ameaça ~erificados em
nosso Município e as notórias dificuldades enfrentadas pela estrutura física e pessoal hoje existente
para o combate à criminalidade, sugere-se ao Poder Executivo que decrete situação de
emergência, a fim de que se possam ser feitos investimentos e serem adotadas medidas de forma
mais célere e URGENTE na defesa da vida, da integridade física e do patrimônio dos
carazinhenses.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:189ft3
Em: 03/07/2017 .17:02:13

EMENTA: Solicito ao setor competente a realização de melhorias na rua
Gonçalves Ledo.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma r~gimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação da realização
de melhorias na rua Gonçalves Ledo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I

I

I
\

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:189~2
Em: 03/07/2017 -17:01 :56

EMENTA:
Solicitar ao setor competente uma operação tapa buracos na rua Polidoro
Albuquerque entre a rua Ipiranga e a rua Monte Alegre

I
I
I
I
,

I
I
I,
I
!

I
I,
I,

I

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitand.o que o setor
competente uma operação tapa buracos na rua Polidoro Albuquerque entre as rua Ipiranga e a rua
Monte Alegre, devido a grande quantidade de buracos, tornando difícil o trãnsito na rua citada.

I

Sala Antônio Libório 8ervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:189~1
Em: 03/07/2017 -17:01 :42

EMENTA: Solicitar ao o setor competente o patrolamento, ensaibramento e
compactação de parte da rua Vitória e tapa buracos em outra parte.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e

I

compactação na rua Vitória, pois a mesma apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local, bem como uma operação tapa buracos em parte desta mesma rua. Os
moradores pedem providências com urgência.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículoS como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a comunidade que
necessita circular. I

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:189'40
Em: 03/07/2017 - 17:01 :28

EMENTA: Solicito com urgência melhorias na rua Santos Dumont, pelo
péssimo estado desta rua, solicitação frequente dos moradores'

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na fotma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua Santos Dumont, desde a Coronel Bordini até o seu final, pois a mesma está
em péssimas condições de tráfego solicitação frequente dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18920
Em: 03/07/2017 - 15:11 :34

EMENTA: Solicito que seja feita uma limpeza no passeio público da rua
Leoveral Subtil, pois o mato tomou conta e os moradores tem que andar pela
rua

Solicito ao setor competente que seja feita uma limpeza no passeio público da rua Leoveral Subtil,
pois o mato tomou conta do passeio e os moradores tem que andar pela rua.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que seja feita uma limpeza no passeio público da rua
Leoveral Subtil, pois o mato tomou conta do passeio e os moradores tem que andar pela rua,
solicitação de moradores desta rua.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

IProtocolo na: 189
1
19

Em: 03/07/2017 -15:11:07

EMENTA: Solicito que seja colocadas placas de Proibido colocar lixo na rua
Leoveral Subtil, pois tem pessoas colocando lixo ao longo desta rua.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja colocadas placas de Proibido colocar lixo na rua Leoveral Subtil, pois tem pessoas colocando
lixo ao longo desta rua.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:189;18
Em: 03/07/2017 • ~5:1 0:50

EMENTA: Solicito que seja feito a limpeza da boca de lobo da Av. Flores da
Cunha esq. com a Marcílio Dias devido ao mau cheiro, pedido por moradores

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja feito a limpeza da boca de lobo da Av. Flores da Cunha esquina com a Marcílio !Diasdevido ao
mau cheiro, pedido dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18909
Em: 03/07/2017 -11 :03:42

EMENTA: Solicitar ao setor competente uma operação tapa bUracos na rua
Ernesto Alves.

,
O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forina regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente uma operação tapa buracos na rua Ernesto Alves.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18908
Em: 03/07/2017 .i11:03:11

EMENTA: Solicitar ao setor competente melhorias na rua Venâncio Aires, pela
má conservação e inúmeros buracos nesta rua.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitani:Jo que o setor
competente melhorias na rua Venâncio Aires, pela má conservação e inúmeros buracos nesta rua.

I
Sala Antônio Libório 8ervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18907
Em: 03/07/2017 -11 :02:44

I

EMENTA: Solicito melhorias no calçamento da rua Buenos Aires, pois o
mesmo está muito irregular dificultando o trânsito de veículos na' mesma.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente melhorias no calçamento da rua Buenos Aires, pois o mesmo está muito irregular,
dificultando o trânsito de veículos na mesma.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.
I

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18906
Em: 0310712017 -11:02:26

EMENTA: Solicito a reforma na calçada no entorno da praça José Maria
Medeiros, pracinha infantil da Glória, pelo grande fluxo de criançps no local.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a reforma da calçada no entorno da pracinha infantil da Glória, José Maria Medeiros
pelo grande fluxo de crianças no local.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18895
Em: 03/07/2017 - 09:55:43

EMENTA: Ofício reiterando ao Executivo com máxima urgência o concerto da
tubulação na Rua João Olaneck, frente aos números 365, 375 e '377.

I
I
I
I
I,
'.

O vereador abaixo assinado reitera, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
desentupimento e concerto da tubulação na Rua João Olaneck, frente a os números 3.65377 e 375,

Justificativa: Conforme descrição dos moradores "Acontece que os bueiros estão entupido e a
pressão da água fizeram eles estourarem; Isso agravou depois que a patrola passou ~ deixou os
bueiros visíveis já que ele somente retirou a terra para nivelar a rua. E com a chuva bueiros
entupido e desprotegidos acabaram estourando causando grandes transtornos pois causa muito
mau cheiro além de perigo pq várias crianças inclusive adultos já caíram nesses buracos causando
somente machucados até agora. Mais uma criança se cair ali pode ficar pressa e em um dia de
chuva se alguém cair ali poderá até morrer pois a pressão da água a deixaria pressa."

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.,

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18894
Em: 03/07/2017 - Q9:55:18

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias na Rua Cipriano Ribeiro
da Luz.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado ,em plenário,
seja enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente melhorias na Rua Cipriano
Ribeiro da Luz, tais como: Operação tapa buracos e viabilidade da colocação da perfilagem
asfáltica.

A via acima citada atrás do HCC é grande fluxo de veículos e encontra-se intransitável pela
quantidade de desnivelamento no calçamento (Buracos) e falta de sinalização. I

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.
,

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I'

( X ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18893
Em: 03/07/2017 - 09:53:54

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias na Rua G6iás no Bairro
Orientai.

I
I
I

I
,

I

I,
I
!

I
I

I

O Vereador abaixo assinado, solicita que após lido em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente a reconstrução do
calçamento da Rua Alagoas, começando na esquina com a Rua Goiás até a Rua Mato Grosso,
pois o mesmo esta em péssimo estado de conservação com grande buracos (,Crateras), se
tornando intransitável tanto para veículos como para pedestres.

Solicitação da comunidade!
Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18892
Em: 03/07/2017 . 09:53:32

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias na Rua José Morigi.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente melhorias na Rua José Morigi
tais como patrolamento, cascalhamento, compactação abertura de valas.

Solicitação feita pelos moradores que tem suas casa alagadas dias de chuvas, sem contar
com rua totalmente esburacada, sem condições mínimas de trafegabilidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18890
Em: 03/07/2017 .109:52:52

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias na Rl1a Maurílio dos
Santos.

O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente melhorias na Rua Maurílio dos
Santos tais como patrolamento, cascalhamento, compactação e abertura de valas.

Solicitação feita pelos moradores que tem suas casa alagadas dias de chuvas, sem contar
com rua totalmente esburacada, sem condições mínimas de trafegabilidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18889,
Em: 03/07/2017 .•09:51 :50

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias na Rua Ivalino Brum.

,,,
O Vereador abaixo solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário, seja
enviado ofício ao Executivo solicitando ao setor competente melhorias em toda extensão da Rua
na Ivalino Brum.

A rua acima citada encontra-se em péssimo estado de conservação, feita em calçamento irregular
deste Rua Anchieta até Rua Henrique T. Schultz, passando pelo campo doi Glorinha, esta
completamente esburaca (Crateras) intransitável para veiculos, passeio publico tomado pelo mato,
e quanto próximo ao Bairro Winckler e Esperança a tubulação entupida esta ocasionando que o
esgoto corra a céu aberto, aspecto de abandono.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/07/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



r

/,

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18470
Em: 29/05/2017 . 16:57:03,

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja colocado comi urgência uma
grade na boca de lobo na rua Vitor Hugo Fetzer esquina com rua Cuiabá

I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente uma grade para a
boca de lobo na esquina da rua Vitor Hugo Fetzer esquina com rua Cuiabá, pois a mesma está a
muito tempo sem proteção e o mesmo provoca riscos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

_ _ _. _. _---.l _

f



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18469
Em: 29/05/2017 -16:55:44

EMENTA: Solicitar ao setor competente a limpeza dos bueiros das ruas
Libório Bervian e Felix Guerra pois com a chuva está alagando as residências.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na foima regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a limpeza dos bueiros das ruas Libório Bervian e Felix Guerra pois com a chuva que
ocorrendo está alagando as residências e prejudicando os moradores pois a água, está invadindo
as casas e estragando móveis e eletrodomésticos.
Solicitação de todos os moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 29/05/2017.
I

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



r-I -----------------~. -

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente:
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18468
Em: 29/05/2017 -16:54:55

EMENTA: Solicito que estudem a criação de mais turma de 6°;,mo na Escola
Dr. Piero Sassi devido aumento de crianças que moram no Ald~ia do Minuano

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente, a viabilidade de ser criada mais uma turma de 6° ano Escola Municipal de Ensino
Fundamental Dr. Piero Sassi, devido ao grande aumento de pedido de vagas.

JUSTIFICATIVA: Fomos informados que há um grande aumento este ocasionado pelo grande
número de crianças que começaram a morar no condomínio Aldeia do Minuano.

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 29/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:184144
Em: 29/05/2017 - 14:53:45

EMENTA: Solicito ao setor competente operação tapa buracos no calçamento
da rua Santos Dumont, visto que o mesmo está muito irregular.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a operação tapa buracos no calçamento da rua Santos Dumont, visto que o mesmo
está muito irregular dificultando assim o trânsito de veículos.

Sala Antônio Libório Bervian, ém 29/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

I
Protocolo nO:184i26
Em: 29/05/2017 - ~1:16:36

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias na rua
Guilherme Sudbrack devido ao péssimo estado que a mesma sé encontra.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias na rua Guilherme Sudbrack devido ao péssimo estado que a mesma se encontra.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 29/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18425
Em: 29/05/2017 -11:16:19

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhori~s urgentes na
rua Taquari pois o calçamento está muito desnivelado dificultando tráfego.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias urgentes na rua Taquari pois o calçamento está muito desnivelado dificultando o tráfego
na mesma.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18423
Em: 29/05/2017 - 11: 15:42

EMENTA: Solicitar ao setor competente uma operação tapa buracos na rua
Polidoro Albuquerque entre a rua Ipiranga e a rua Monte Alegre.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicita rido que o setor
competente uma operação tapa buracos na rua Polidoro Albuquerque entre as rua Ipiranga e a rua
Monte Alegre, devido a grande quantidade de buracos, tornando difícil o trânsito na rua citada.

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 29/05/2017.,

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18422
Em: 29/05/2017 -11:15:25

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melhorias como
patrolamento, encascalhamento e compactação na rua Gabriel Prompt.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias como patrolamento, encascalhamento e compactação na rua Gabriel Prompt.

Sala Antônio Libório Bervian, em 29/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1837~
Em: 22/05/2017 - 17:14:17

EMENTA: Solicito ao executivo a melhoria, a acessibilidade e ai limpeza das
paradas de ônibus, pois algumas estão sem telhas ou com telhas,quebradas.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a melhoria das paradas de ônibus visto que algumas correm o risco de cair bem como
a recuperação das telhas quebradas e a falta de telhas algumas paradas, que agora com a
chegada do inverno e as chuvas dificulta bastante a população que necessita destas paradas para
ir ao seu trabalho, bem como a limpeza das paradas e a acessibilidade, visto que muitas paradas
não possuem um acesso decente as pessoas com deficiência física.

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18352
Em: 22/05/2017 - 14:34:35

!

EMENTA: Solicito ao setor competente a realização de melhorias na rua
Gonçalves Ledo, como tapa buracos e melhorias no calçamento desta rua.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação da realização
de melhorias na rua Gonçalves Ledo
Solicitação antiga dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18350
Em: 22/05/2017 - 14:20:59

EMENTA: Solicito a realização de melhorias na iluminação em toda a
extensão da rua Dona Julia, solicitação insistente dos moradores desta rua.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 22/05/2017.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
melhorias na iluminação em toda a extensão da rua Dona Julia.
Solicitação insistente dos moradores desta rua.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18340
Em: 22/05/2017 -10:27:59,

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência Melhorias
e a limpeza na rua Humberto de Campos

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
com urgência Melhorias e a limpeza na rua Humberto de Campos

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente

Srs: Vereadores

Protocolo nO:18339
Em: 22/05/2017 -10:27:40

EMENTA: Solicitar ao Executivo com o setor competente que seja feito com
urgência a limpeza da rua Ivalino 8rum, pela solicitação dos moradores.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao setor
competente que seja feito com urgência a limpeza da rua Ivalino 8rum, pela solicitação dos
moradores.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 22/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:18334
Em: 22/05/2017 - 09:47:20

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com uJgência uma
limpeza no entorno da Escola João XXIII.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
com urgência uma limpeza no entorno da Escola João XIII, pois a mesma está com o mato grande.

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18317
Em: 22/05/2017 - 09:18:45

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma op~ração tapa
buraco na rua Marechal Hermes devido ao grande número de buracos na
mesma.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitaÇão de uma
operação tapa buracos na rua Marechal Hermes, por causa do grande número de burracos nesta
rua.
Solicitação dos moradores, para melhorar o tráfego da rua.

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18316
Em: 22/05/2017 - 09:18:26

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feita a pintura nos quebra
molas do Distrito de São Bento, por os mesmos estarem sem man,utenção

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de que seja
feita a pintura dos quebra molas no Distrito de São Bento, pois os mesmos estão a lempos sem
manutenção.

Sala Antônio Libório Bervian, em 22/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18315
Em: 22/05/2017 - 09:18:09

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito melh~rias e uma
operação tapa buracos na rua XV de Novembro pela dificuldade de tráfego na

I

mesma I

Sala Antônio Libório Bervian, em!22/05/2017.
I

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que seja feito
melhorias e uma operação tapa buracos na rua XV de Novembro pela dificuldade de tráfego na
mesma e ao grande número de buracos na mesma.
Solicitação antiga dos moradores.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18273
Em: 15/05/2017 - 17:01 :48

EMENTA: Solicita ao Executivo juntamente com o setor competente que
realize reparos na Rua Raul Pilla Bairro: Hípica.

o Vereador abaixo assinado, solicita que após de lido em plenário, e deferida em forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao
setor competente que realize reparos na Rua Raul Pilla Bairro: Hípica, pois as condições da
rua são bastante precárias e os buracos se acumulam. I

JUSTIFICATIVA: Os moradores pedem providências com urgência, as famílias reclamam que a
área sem calçamento fica intransitável em dias de chuva, criam grandes probler;nas para as
crianças que vão à escola, que ficam com pés e roupas molhados

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18271
Em: 15/05/2017 . 17i:01:23

EMENTA: Solicitar ao setor competente a pintura do quebra molas na rua Leo
Neuls em frente ao nO 160 pois o mesmo está sem manutenção há muito
tempo

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência a pintura do quebra molais na rua Leo
Neuls em frente ao número 160, pois o mesmo está sem indicação e a muito temp9 está sem a
pintura de manutenção. I

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente

Srs: Vereadores

Protocolo nO:18267
Em: 15/05/2017 .1!6:37:57

EMENTA: Solicitar ao setor competente o patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua Santos Dumont, pelas péssimas condições de trafégo.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na Rua Santos Dumont, desde a Coronel Bordini até o seu final, pois a mesma está
em péssimas condições de trafégo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente

Srs: Vereadores

Protocolo nO:182~6
Em: 15/05/2017 -16:37:43

EMENTA: Solicito com urgência melhorias na rua Padre Gusmão beco
patrolamento, ensaibramento e compactação pela dificuldade de transitar pela
rua

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua padre Gusmão beco Apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local. Os moradores pedem providências com urgência.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículoS como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a comunidade que
necessita circular.

Solicitado inúmeras vezes pela comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

I,
Protocolo nO:18265
Em: 15/05/2017 -16:37:25

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja colocado com urgência uma
grade na boca de lobo na rua Lima e Silva esquina com a rua Independência.

I r

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente uma grade para a
boca de lobo na esquina da rua Lima e Silva com a rua Independência no bairro Glória, pois a
mesma está a muito tempo sem proteção e como é grande o fluxo de crianças por causa das
escolas perto, essas correm o risco de caírem no bueiro e se machucarem, pois muitas delas
descem brincando por perto.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18264
Em: 15105/2017 .16:37:10

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência o
recapeamento do asfalto na rua Ipiranga, da Padre Gusmão até a Carlos
Gomes.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação
recapeamento de asfalto na rua Ipiranga entre a rua Padre Gusmão e a rua Carlos Gomes pois
este trecho está em péssimas condições

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente:

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18258
Em: 15/05/2017 - 115:36:37

EMENTA: Solicito com urgência que seja estudado a retirada das faixas de
segurança debaixo dos semáforos pois geram grande risco para idosos.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em Plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Poder Executivo Municipal, solicitando que o setor
competente providencie com urgência um estudo para a retirada das faixas de segurança debaixo
dos semáforos pois geram grande risco para idosos e crianças. '

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente

Srs: Vereadores

Protocolo nO:18256
Em: 15/05/2017 -15:23:50

EMENTA: Solicitar ao Executivo com o setor competente o patrolamento,
ensaibramento e compactação da rua Goiás e que seja feita a limpeza desta
rua

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua Goiás, e a limpeza da mesma pois o mato está tomando bonta da rua
conforme fotos em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.
!

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente:

Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:18245
Em: 15/05/2017 -14:30:43

EMENTA: Solicito que seja feito de quadra em quadra da Avenida Flores da
Cunha o mesmo acesso para cadeirantes que foi feito em frente ao Banrisul

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em Plenário, e deferida na forrna regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Poder Executivo Municipal, solicitandÇl que o setor
competente providencie de quadra em quadra Avenida Flores da Cunha o mesmo iacesso para
cadeirantes e idosos que foi feito em frente ao Banrisul cortando o canteiro central facilitando assim
a travessia dos mesmos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

i
I

Protocolo nO:18243
Em: 15/05/2017 -14:29:56

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito uma operação tapa
buracos na rua Rio Negro devido ao grande número de buracos na mesma.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de uma,
operação tapa buracos na rua Rio Negro, por causa do grande número de buracos nesta rua.
Solicitação dos moradores, para melhorar o tráfego da rua.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I
Protocolo na: 18242
Em: 15/05/2017 - 14:29:42

EMENTA: Solicito que seja feito o recapeamento na avo São Bento desde a
esquina do antigo Senai até os trilhos pelo intenso tráfego nesta Avenida.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação '
o recapeamento na avenida São Bento desde a esquina do antigo Senai até os trilhos pelo intenso
tráfego nesta Avenida e a mesma estar em péssimas condições.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.
I

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Protocolo nO:1824t
Em: 15/05/2017-14;29:29

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja tapado um burraco na
esquina da rua Coronel Bordini esquina com a rua Padre Gusmão. ,

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja tapado um burraco na esquina da rua Coronel Bordini esquina com a rua Padre Gusmão.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,

( X ) Indicação

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18236
Em: 15/05/2017 -11.:19:38

EMENTA: Solicitar ao Executivo com o setor competente a operação tapa
buracos na rua Almirante Tamandaré bem como a colocação de meio fio.

I
I
I
I
I
I
I

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitándo que a
Secretaria de Obras providencie a operação tapa buracos na rua Almirante Tamandaré bem como
a colocação de meio fio.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículos ,como para
pedestres, com concentração de grandes buracos, colocando em risco a comunidade que
necessita circular.

Solicitado inúmeras vezes pela comunidade.

Sala Antônio Libório 8ervian, em ~5/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:18235
Em: 15/05/2017 -11:19:12

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja fechado uma enorme cratera
na esquina das ruas Cuiabá com a rua Monte Alegre.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação para que
seja fechado uma enorme cratera na esquina da rua Cuiabá com a rua Monte Alegre, p6is a mesma
coloca em risco os carros que passam por ali, por causa do tamanho da cratera.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente

Srs: Vereadores

Protocolo nO:18233
Em: 15/05/2017 -11:18:06

EMENTA: Solicitar ao setor competente o patrolamento, ensaibramento e
compactação de parte da rua Vitória e tapa buracos em outra parte da
mesma.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua Vitória, pois a mesma apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local, bem como uma operação tapa buracos em parte desta mesma rua. Os
moradores pedem providências com urgência.

Justificativa: A Rua acima citada encontra-se intransitável, tanto para veículos como para
pedestres, desnivelada, concentração de grandes buracos, colocando em risco a comuridade que
necessita circular.

Solicitado inúmeras vezes pela comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Protocolo nO:18200
Em: 15/05/2017 - 09:07:17

I
I
I
I
I
I
I
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I
I
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I
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I
I
I
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Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicito a troca de lugar da parada de ônibus em frente aos
números 922, 944 e 950, pois ela está em frente a entrada de 3 garagens.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferiaa na forma
regimental pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando
que o setor competente a troca da parada de ônibus em frente aos edifícios Itália e Schneider,
entre os números 922, 944 e 950, visto que os moradores destes edifícios reclamam que a parada
de ônibus está colocada na frente de três garagens e atrapalha a saída e entrada de veículos
destes três edifícios, dificultando e atrapalhando o fluxo do trânsito, que ela seja colocada em um
pouco antes para que não atrapalhe o fluxo de veículos, para que a mesma seja colocada entre os
números 970 à 982 conforme fotos em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



- --------------.---------

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Tal solicitação se faz necessária devido ao estado intransitável da via.
Sala Antônio Libório Bervian, em ,15/05/2017.

O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, seja
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja
patrolamento, cascalhamento e compactação na Rua Nilo Pertilli.

enviado oficio ao,

feito serviços de
I

Protocolo nO:18199
Em: 15/05/2017 - 09:06:59

EMENTA: Oficio solicitando Serviços de patrolamento, cascalhamento e
compactação na Rua
Nilo Pertilli.

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,

( X) IndicaçãoI
I
\

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18198
Em: 1510512017 - 09:06:45

i

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias na baixada do CAIC.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, seja enviado ofício ao
Executivo Municipal que determine ao setor competente para que seja feito serviços de
patrolamento, cascalhamento e compactação na baixada do CAIC.

Justificativa: Tal solicitação se faz necessária devido ao estado intransitável da via.
Sala Antônio Libório Bervian, em 15/05/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

"""'-------- --,--

Protocolo nO:18197
Em: 1510512017 .09:06:25

EMENTA: Oficio solicitando a sincronização das sinaleiras da AVenida Flores
da Cunha.

O Vereador abaixo assinado requer na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal, para que determine ao setor rspohsável para
que faça estudos da viabilidade da sincronização das sinaleiras da Avenida Flores da Cunha
sentido bairro centro, pois as mesmas estão totalmente fora de sincronização, difibultando por
demais o trânsito de veículos e piorando em horário de pique.

Solicitação da comunidade.
Sala Antônio Libório Bervian, err115/05/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18172
Em: 08/05/2017 . 17:04:54

EMENTA: Solicitar ao Departamento de Esportes para que seja feito
calendário para o Campeonato de Bocha em Cancha de Areia em quando se
inicia.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na for~a regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente que seja feito o
calendário para o campeonato de Bocha em Cancha de Areia e previsão de quando se inicia.

Sala Antônio Libório Bervian, e~ 08/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:181614
Em: 08f05f2017 • 16:40:56

EMENTA: Solicito ao setor competente com urgência o estudo e a viabilização
de melhorias na iluminação nas proximidades da Escola Érico VeHssimo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/05/2017.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente com urgência o estudo e a viabilização de melhorias na iluminação nas Iproximidades
da Escola Érico Verissimo.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18163
Em: 08/05/2017 - 1;6:34:57

EMENTA: Solicitar ao Executivo a pintura do quebra molas na rua Leo Neuls
e, frente ao nO160 pois o mesmo a muito tempo não tem manutenção.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/05/2017.

I
I
I
I
I
i,
I
I
I

Sr. Presidente, Srs. Vereadores:
O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitandb que o setor
competente com urgência a pintura do quebra molas na rua Leo Neuls em frente ao' número 160,
pois o mesmo está a muito tempo sem pintura.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:181612
Em: 08/05/2017 -16:34:43

EMENTA: Solicito executivo fechamento do muro do estádio da Glória, pois
está causando muito risco aos alunos da escola Marquês de Caravelas

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente para qU,eseja feito o
fechamento do campo do Glória pois está causando muito risco aos alunos da escola Marquês de
Caravelas, pois marginais e drogados tem livre acesso e podem ficar escondidos facilmente no
local.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18161
Em: 08/05/2017 . 16:34:31

EMENTA: Solicito ao setor competente reparos na rua 21 de abril,' pelo estado
do calçamento que esta muito irregular prejudicando o tráfego na rua.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente melhorias na rua 21
de abril, pelo estado do calçamento que está muito irregular dificultando o tráfego de veículos na
rua citada.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I
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( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

---- ---------------------

Protocolo nO:18150
Em: 0810512017 • 1~:28:34

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja colocado com urgência
placas indicativas om o nome das ruas nos postes de luz com O nome das
ruas.

I
I
I
I
I
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I
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Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma,regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente que seja colocado
com urgência placas indicativas com o nomes das ruas nos postes de luz da nossa cida<;le.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente que s~ja colocado
uma tampa na boca de lobo na Rua José Biachi esquina com a Monte Alegre.

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/05/2017.

I
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( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18142
Em: 08/05/2017 -14:02:01

EMENTA: Solicito ao setor competente com urgência que seja cÇllocado uma
tampa na boca de lobo na Rua José Biachi esquina com a Monte Alegre



Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

I

Sala Antônio Libório Bervian, em 08/05/2017.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a soli,citação do
fechamento de um buraco na rua Porto Alegre em frente ao n° 99, pois o mesmo está a\,Jmentando
cada vez mais.

;
Protocolo na: 18125
Em: 08/05/2017 .09':34:54

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência o
fechamento de um buraco na rua Porto Alegre em frente do nO99

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

( x ) Indicação

I

I

I

I
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( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18124
Em: 08/05/2017 - 09:25:02

EMENTA: Solicitar ao executivo que seja feito uma operação tapa!buracos na
Av. Irineu dos Santos Mateus pois a mesma está com muitos buracos

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regih1ental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de uma
operação tapa buracos nas Avenida Irineu dos Santos Mateus, pois a mesma está com muitos
buracos, prejudicando o tráfego de veículos.

Sala Antônio Libório Bervian, em ,08/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

I
Protocolo nO:18106
Em: 0810512017 .08:43:44

EMENTA: Solicito ao setor competente a pintura com urgência da faixa de
segurança da Avenida Flores da Cunha esquina com a rua Marcílio Dias

I

O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação,de que seja
feita a pintura da faixa de segurança da Avenida Flores da Cunha esquina com a rua Marcílio Dias.

Sala Antônio Libório Bervian, emI08/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO: 18094
Em: 02/05/2017 -17:25:28

I

EMENTA: Anteprojeto de Lei sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção
e Bem-Estar Animal - FUMBEA

ANTEPROJETO DE LEI

Ementa: Dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal. FUMBEA

Art. 1°. Fica criado o Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal - FUMBEA que tem por
finalidade captar e aplicar recursos visando ao financiamento, investimento, expansão, implantação
e aprimoramento das ações e políticas públicas voltadas à proteção e bem-estar dos animais.

Art. 2°. Os recursos do Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal serão destinados a
ações, programas e projetos que contemplem os objetivos seguintes:
I _ incentivo da posse responsável dos animais, assegurando-lhes condições dignas de vida e o
cumprimento do direito ao abrigo, alimentação adequada, agua potável, vacinas e iespaço físico
adequado ao seu deslocamento e desenvolvimento; I
II _ apoio, financiamento e investimento em programas e projetos relativos ao b'em-estar dos
animais;
111 - implantação e desenvolvimento de programas de controle populacional, que contemplem
registro, identificação, recolhimento, manejo e destinação de cães e gatos;
IV _ fiscalização e aplicação da legislação municipal relativa a proteção e controlre, bem como
aquelas relativas a criação, comercialização, propriedade, posse, guarda, uso, transporte e tráfego
e demais normas concernentes aos animais domésticos;
V - apoio a programas e projetos que visem a defender, oferecer tratamento e destinação aos
animais;
VI - promoção de medidas educativas e de conscientização;
VII - informação e divulgação de ações, programas, projetos, medidas preventivas ie profiláticas,
normas, princípios e preceitos voltados ao bem estar animal;
VIII _ capacitação de agentes, funcionários e profissionais de pessoas jurídicas de direito público
ou privado, para os fins de proteção da vida animal.

Art. 3°. Constituem receitas do Fundo:
I _ doações, legados ou subvenções de pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;
II - recursos provenientes de acordos, contratos, consórcios e convênios, termos de cooperação e



outras modalidades de ajuste;
111- rendimentos obtidos com a aplicação de seu próprio patrimônio;
IV - recursos provenientes da arrecadação de multas impostas por infrações à legislação de
proteção aos animais e as normas de criação, comercialização, propriedade, posse,' guarda, uso,
transporte, tráfego, e demais normas referentes aos animais domésticos no Município;
V - recursos provenientes da arrecadação das taxas de registro e identificaçãq de animais
domésticos, RGA e demais taxas aplicáveis à matéria; I
VI - recursos provenientes de Termos de Ajustamento de Conduta - TAC firmados pelo Município,
bem como os valores aplicados em decorrência do seu descumprimento;
VII - recursos provenientes de repasses previstos em legislação de proteção aos animais, controle
animal e gerenciamento em saúde pública;
VIII - transferências ou repasses financeiros provenientes de convênios celebrados com os
governos federal e estadual, destinados a execução de planos e programas de interesse comum,
no que concerne às ações de promoção do bem-estar animal, prevenção e salvagua~da da saúde
pública;
IX - empréstimos nacionais, internacionais e recursos provenientes de ajuda e cooperação
internacional e de acordos intergovernamentais;
X - outras receitas eventuais.

Parágrafo único. Os recursos destinados ao Fundo serão contabilizados como receita jorçamentária
e a ele alocados por meio de dotações consignadas na lei orçamentária ou de créditos adicionais,
obedecendo a sua aplicação às normas gerais de direito financeiro.

Art. 4°. Os recursos do Fundo serão depositados, obrigatoriamente, em conta corrente específica
de instituição bancária oficial, conforme orientações da Secretaria Municipal da Fazenda.
S 1° Os recursos do Fundo serão aplicados de acordo com deliberações do Conselho Municipal do
Bem-Estar Animal - COMBEA, geridos pela Secretaria Municipal da Fazenda e japlicados no
financiamento de projetos e programas que atendam aos objetivos e diretrizes previstas nesta Lei.
S 2° Os ativos e bens adquiridos com recursos financeiros do Fundo integrarão o patrimônio do
Município de Carazinho.
S 3° A contabilidade do Fundo obedecerá às normas da contabilidade do Poder Execulivo Municipal
e todos os relatórios gerados para a sua gestão passarão a integrar a contabilidade geral do
Município.
S 4° O saldo positivo, apurado ao final do exercício, será transferido para o exercício s~guinte.

Art. 5°. A aplicação dos recursos do Fundo obedecerá a cronograma previamente aprovado pelo
COMBEA, mediante a apresentação de projetos, na forma que dispuser o seu RegirJilento Interno,
analisadas a legalidade, a conveniência e a oportunidade da Administração Pública.

Art. 6°. O Poder Executivo Municipal regulamentará esta Lei no prazo de 30 (trinta) G1iascontados
da sua publicação. i

Art. 7°. As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão à conta de dotações
orçamentárias próprias.

Art. 8°. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.

I

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB



Espaço reservado a Diretoria de Expediente



r -
I

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18086
Em: 02/05/2017 .16:17:37

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja arrumado com urgência no
Distrito a rua em frente a metalúrgica São Bento por estar mal con~ervada.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na formá regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e a
compactação da rua acima citada pela dificuldade do tráfego e carros e caminhões nesta rua.

Sala Antônio Líbório Bervian, em 02/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18081
Em: 02/05/2017 - 1~:45:07

EMENTA: Solicitar a setor competente o patrolamento, encascálhamento e
compactação da rua Santos Dumont, pelo péssimo estado conforme fotos em
anexo

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação ;
o patrolamento, encascalhamento e compactação da rua Santos Dumont, pelo péssimo estado

conforme fotos em anexo.
I

A Rua citada encontra-se intransitável, tanto para veículos como para pedestres, e com
concentração de grandes buracos, solicitado inúmeras vezes pela comunidade.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 02/05/2017.
I

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:18080
Em: 02/05/2017 -1$:44:44

EMENTA: Solicitar ao setor competente que tapem uma grande cratera na rua
Independência esquina com a rua Rio Branco pelo risco que ela representa.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que aI

Secretaria de Obras, que tapem uma grande cratera na rua Independência esquina com a rua Rio
Branco pelo risco que ela representa pra comunidade, conforme fotos em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18077
Em: 02/05/2017 -15:28:45

EMENTA: Solicita ao Executivo Melhorias na Rua Gabriel Prompt no Bairro
Medianeira.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.
!

o vereador abaixo assinado solicita ao Executivo Municipal estudos jUr'lto ao setor
competente a viabilidade de melhorias na Rua Gabriel Prompt no Bairro Medianeira, como
patrolamento, cascalhamento, compactação e termino da canalização, já que e referida rua
se encontra esburacada inviabilizando a passagem de veículos e pedestres, solicitação dos
moradores.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18077
Em: 02/05/2017 . 1:5:28:45

EMENTA: Solicita ao Executivo Melhorias na Rua Gabriel Prompt no Bairro
Medianeira.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.

o vereador abaixo assinado solicita ao Executivo Municipal estudos junto ao setor
competente a viabilidade de melhorias na Rua Gabriel Prompt no Bairro Medianeira, como
patrolamento, cascalhamento, compactação e termino da canalização, já que e referida rua
se encontra esburacada inviabilizando a passagem de veículos e pedestres, ~olicitação dos

moradores.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:180~4
Em: 02/05/2017 - 1:5:10:47

EMENTA: Solicitar ao Executivo e ao setor competente que seja feita uma
operação tapa buracos na Av. Pátria, pois a mesma está com vários buracos

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de uma
operação tapa buracos na Avenida Pátria da esquina com a Avenida Flores da Cunha! até a entrada
do Bairro Sommer

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18073
Em: 02/05/2017 -15:10:30

i

EMENTA: Solicita ao Executivo para que determine os serviços de Capina
na Av. Flores da Cunha ao lado do Posto do Baixinho(Parada Ônibus).

o vereador abaixo assinado solicita que, após lida em plenário e deferida na forma regimental, seja
enviado ofício solicitando ao Executivo Municipal que determine ao setor competente que

I

faça a limpeza (serviço de capina) na Av. Flores da Cunha ao lado do posto do baixinho, por se
tratar de um local com parada de ônibus e que se encontra com mata muito densa e
avantajada, proliferando insetos e animais peçonhentos naquela local, além de dificultar a
visão do que pode haver no terreno, causando medo na população passa pelo local

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo na: 18058
Em: 02/05/2017 -14:41 :45

EMENTA: Solicitar ao Executivo e ao setor competente a remoção de terra e
sujeira acumuladas no quebra molas da rua Ipiranga em frente ao nO853

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.
;

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em
contato com o setor responsável providencie a remoção de terra e sujeira acumulados no quebra
molas da Rua Ipiranga, entre as ruas Padre Gusmão e Fioravante Barleze, pois em dias de chuva a
água não tem escoamento por causa da sujeira.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1803'6
Em: 02/05/2017 - 10:27:24

EMENTA: Solicita ao Executivo recolhimentos de galhos seco e limpeza na
Rua José dos Santos Brizola, frente ao n052 no Bairro Sommer.

Sala Antônio Libório Bervian, em 02/05/2017.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente o recolhimento de galhos
secos e limpeza na José dos Santos Brizola, frente ao n° 52 no Bairro Sommer, solicitação da

comunidade.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:18019
Em: 28/04/2017 - 08:38:54

EMENTA: Solicitar ao Executivo e ao setor competente a pintura dos meios
fios da Avenida Flores da Cunha até a rua Liberal

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na form'a regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando a pintura
dos meios fios da Avenida Flores da Cunha até a Rua Liberal.

Sala Antônio Libório Bervian, em 28/04/2017.
I

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente

Protocolo nO:18018
Em: 28/04/2017 .08:38:41

Sala Antônio Libório 8ervian, em 28/04/2017.

EMENTA: Solicitar ao Executivo e ao setor competente a verificação de
esgoto com problemas de mau cheiro rua Prudente de Moraes em (rente ao nO
98

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que em
contato com o setor responsável providencie a verificação e o conserto do esgoto na rua Prudente
de Moraes em frente ao nO98, que esta com problema de mau cheiro e a população desta rua esta
pedindo providências.

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Srs. Vereadores:

( X ) Indicação

Sr. Presidente,

!\

i I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\

I
I
I
I
I
I
I



•

Protocolo nO:18017
Em: 28/04/2017 - 08:38':14

Sala Antônio Libório Bervian, em 28/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência uma
operação tapa buracos na rua Ernesto Alves, pois tem crateras aumentando
na rua

( X ) Indicação

I

\
I

\
\
1
\
I
I
I
I
I

\
\ Sr. Presidente,
\
\ Srs. Vereadores:
\
\
I
\

\
I
I
I
I
5r. Presidente,,
Srs. Vereadores:
\
I
11,o. vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja

e~viado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de uma
oPleração tapa buracos na rua Ernesto Alves, por a mesma ter buracos aumentando na rua, em
frénte ao Registro de Imóveis. .

I
\

\
I
i
\
I
I1 _

\ Espaço reservado a Diretoria de Expediente
1
1
I
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I

\
I
I
I
I
I
\
\
I
I
I
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\
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\
I
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Protocolo nO: 18003 .
Em: 26/04/2017 -13:56j.38

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/04/20':17.

Clayton Pereira - SDD

EMENTA: Solícito ao setor competente a pintura dos cordões bem comb a
limpeza da rua Ipiranga desde a Avenida Pátria até o bairro Fábio '

I

I

\
\
I
\
I
I
I
I
I
I
I

\ (X) Indicação
I
I
I
I
\ Sr. Presidente,
I
\\Srs. Vereadores:
I
I
\
I
I
\
\
I
Isd Presidente,

Srk. Vereadores:
I

\
I O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimen~al,

sejtaenviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação que s,eja
feita com urgência a pintura dos cordões bem como a limpeza da rua Ipiranga desde a Avenida

IPátria até o bairro Fábio.
i
I
I
I
I
I
I
\ Espaço reservado a Diretoria de Expediente

\
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\
\
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\
I
\
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\
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\
\
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\



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17992
Em: 24/04/2017 -16:42:00

EMENTA: Solicito ao setor competente a retirada de terra acumulada sobre a
rua Ipiranga entre as ruas Padre Gusmão e Fioravante Barleze

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitaçãp de retirada
da terra acumulada sobre o asfalto da Ipiranga, terra esta acumulada devido as chuvas, mas que
está causando transtornos aos moradores, que estão com medo que obstruam as bocas de lobos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17990
Em: 2410412017 -16:37:48

EMENTA: Solicitar ao Executivo a pintura do quebra molas na rua Leo Neuls
e, frente ao nO160 pois o mesmo a muito tempo não tem manutenção.

Sala Antônio Libório Bervian, em!24/04/2017.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente com urgência a pintura do quebra molas na rua Leo Neuls em frente ao número 160,
pois o mesmo está a muito tempo sem pintura.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17989
Em: 24/04/2017 -1~:37:35

EMENTA: Solicitar ao Executivo com urgência a pintura dos quebra molas em
frente a Rodoviária e em frente ao Alexandre veículos nos dois sentidos

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a pintura dos quebra molas em frente a Rodoviária e em frente ao Alexandre Veículos
nos dois sentidos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

,
Protocolo nO:17988
Em: 24/04/2017 -16:21:36

EMENTA: Reitera ao Executivo os trabalhos de reparos no calçamento e no
desnivelamento da Rua Parecis, esquina com a Av. Flores da Cunha.

I.

o Vereador abaixo assinado reitera na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo, para que determine ao setor competente os trabalhos Ide reparos
no calçamento e no desnivelamento da Rua Parecis, esquina com a Av. Flores da Cunha.

Justificativa: a rua acima citada encontra-se com grande desnivelamento com a Av. Flores da
Cunha e na sequencia com grandes buracos e pedras, inviabilizando a circulação de veí~ulos,
medidas de manutenção que vem a tempo sendo solicitadas pelos moradores, intransitável, fotos
em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/04/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

I
Protocolo nO:17974
Em: 24/04/2017 . 14:09:59

EMENTA: Solicitar ao Executivo juntamente com o setor cqmpetente a
melhoria, a acessibilidade e a limpeza das paradas de ônibus.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a melhoria das paradas de ônibus visto que algumas correm o risco de cair bem como
a recuperação das telhas quebradas em algumas paradas, a limpeza das paradas e a
acessibilidade, visto que muitas paradas não possuem um acesso decente as pessoas com
deficiência física. .

Sala Antônio Libório 8ervian, em ,24/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17966
Em: 24/04/2017 -13:37:57

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgê'ncia reparos no
calçamento da rua Passo Fundo devido as péssimas condições de tráfego

Sr: Presidente
Srs: Vereadores
O VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal so'licitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência melhorias na rua Passo Fundo, pois o
calçamento da mesma está em péssimas condições de tráfego.

Sala Antõnio Libório Bervian, ;em24/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17964
Em: 24/04/2017 -13:37:30

,
:

I,

EMENTA: melhorias na rua padre gusmão pelo péssimo estado de
conservação onde os moradores tem dificuldades para sair de casa e de
transitar na rua

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Muniçipal solicitando
que a Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ehsaibramento e
compactação na rua padre Gusmão beco Apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local. Os moradores pedem providências com urgência.

Sala Antônio Libório Bervian, em 24/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

,
Protocolo na: 17896
Em: 17/04/2017 -15:10:35

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando medidas da viabilidade de extensão
da rota do ônibus urbano na Rua Parecis até baixada com Rua Guaicurus.

O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo para que solicite ao setor competente a realização de estudos da
viabilidade de extensão da rota do ônibus urbano que faz percurso na Rua Parecis~ para que seja
prolongada até a baixada que faz esquina com a Rua Guaicurus.

A solicitação objetiva melhorar a oferta e a qualidade do transporte público na área, tratando-se de
demanda reivindicada pelos moradores da região em comento, conforme abaixo assinado que
seque em anexo, onde realmente se apresenta a real necessidade do aten'dimento desta
solicitação legítima da comunidade Carazinhense, seque em anexo abaixo assin~do feito pelo
comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/04/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17895
Em: 17/04/2017 .15:10:22

EMENTA: Ofício ao Executivo solicitando melhorias nas ruas do Bairro
Oriental.

O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, após lido, e aprovado em plenário seja
enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente para que sejam agilizadas
obras de melhorias em varias ruas do Bairro Oriental.

Entre elas as sua Rua Ceará, especialmente no trecho com inicio na Av. Flores da Cunha até
a esquina com a Rua Mato Grosso, Rua Mato Grosso, trecho entre a Rua Silva Jardim e
a Rua Sergipe, Rua Alagoas, trecho entre a Rua Mato Grosso e a Rua Goiás, Rua Sergipe, entre
a Rua Mato Grosso e a Rua São Paulo. I

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/04/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17894
Em: 17/04/2017 -15:10:08

EMENTA: Solicitando para que seja realizadas melhorias na estrada que
dá acesso ao distrito de Bela Vista.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental que após lido e aprovado em plenário seja
enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente que sejam realizad<ls melhorias na
estrada que dá acesso ao distrito de Bela Vista, trecho entre o parque da cidade João Xavier da
Cruz, pois segundos agricultores da localidade o trecho tem ficado intransitável.

Solicitação dos moradores e comunidade, principalmente nesta época de colheita.
Sala Antônio Libório Bervian, em 17/04/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17a93
Em: 17/04/2017 -15:09:56

EMENTA: solicito ao setor competente a remoção de galhos e ;entulhos na rua
Santos Dumont esquina com a rua Independência ao lado do nO974

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de remoção
e limpeza de galhos e entulhos na rua Santos Dumont esquina com a rua Independência ao lado do
nO974, pois o terreno em questão está a muito tempo sem limpeza e acumulando lixo de toda
espécie.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1n~85
Em: 17/04/2017 -13:59:06

EMENTA: Solicita estudos da viabilidade de melhorias no pontilhão localizado
no final da Rua Rio Branco.

o Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado ao Executivo, para que determine ao setor competente a viabilidade de molharias no
pontilhão localizado no final da Rua Rio Branco, tais como limpeza, colocação de ,tubulação para
circulação de Veículos, que até o momento e impossível. '

Morador: Minha sogra mora no fim da Rua Rio Branco, onde até chegar a casa dela tem que
passar por uma ponte que por sinal esta em péssimas condições, gostaria de saber se teria como
ír fazer uma visita para ela e ver se é possível solicitar para fazer uma ponte maior 'para cruzar de
carro pois ela tem problemas no rim e nas pernas, tem dias que até para tirar ela de lá e
complicado pois não desce carro até lá, chegando na rua não aparece que tem casa mais abaixo
pois é retirado.

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/04/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Requerimento de Pedido de Providência

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17883
Em: 17/04/2017 -13:41:55

EMENTA: Solicita ao Executivo para que determine ao setor competente o
concerto da pavimentação, buraco "Cratera" na Rua Ipiranga, frente ao nO36.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente o concerto da
pavimentação, buraco "Cratera" feito pelas inundações na Rua Ipiranga, frente ao Numero 36,
existente a mais 1 ano.

Justificativa:O Buraco localizado na Rua Ipiranga, frente ao nO 36 na cidade de Carazinho,
conforme os moradores!

"Bom conforme anexos já há três protocolos pedindo manutenção da via pública juntamente com a
calçada de pedestres, desde de novembro/16; Pois não consegui entender porque até hoje não
apareceu nenhuma equipe de manutenção, imagino que devem estar esperando alguém cair ou
algum veículo ao manobrar não ver o buraco e acabar acontecendo um incidente.

Outrossim pra melhor controle fazer 1 protocolo por CPF e controlar quantas chamadas há para na
mesma localidade, pois a quantidade de protocolos só aumenta as solicitações sendo do mesmo
pedido."

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/04/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



(x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17874
Em: 17/04/2017 ,-11:46:26

I

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência o
fechamento de um buraco na rua auo Albino Guerardt em frente ao nO359

a vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação do
fechamento de um buraco na rua auo Albino Guerardt em frente ao nO359, pois o mesmo está
levando risco de lesões aos motociclistas e estragos aos carros. :

Sala Antônio Libório Bervian, em 17/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17863
Em: 17/04/2017;.11:43:07

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja fechada com urgência uma
cratera na rua Ipiranga em frente ao n° 36 por risco de acidente no local.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
fechamento de uma cratera na rua Ipiranga, em frente ao nO36, pois a cratera já está a muito
tempo aberta correndo risco de algum carro cair nela, ocasionando prejuízos. !

Sala Antônio Libório 8ervian, em 17/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17836
Em: 10/04/2017 -17:38:32

EMENTA: Solicitar a troca de lugar da parada de ônibus, em frente aos
números 922, 944 e 950, pois mesma atrapalha a entrada e saída dos
veículos.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando
que o setor competente a troca da parada de ônibus em frente aos edifícios Itália e Schneider,
entre os números 922, 944 e 950, visto que os moradores destes edifícios reclamam que a parada
de ônibus naquele local atrapalha a saída e entrada das garagens destes três edifícios, dificultando
e atrapalhando o fluxo do trânsito, que ela seja colocada em um pouco antes para que não
atrapalhe o fluxo de veículos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Requerimento de Pedido de Informação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17833
Em: 10/04/2017 -17:30:04

EMENTA: Solicita a relação dos cargos de confiança (CC's) na atual
administração Municipal 2017/2020.

Sr. Presidente
Srs; Vereadores

o vereador subscrito requer, na forma regimental, que, depois de lido em plenário, seja enviado
ofício ao Executivo Municipal solicitando o fornecimento das seguintes informações:

- Quantos são os cargos de provimento em comissão ou função gratificada existentes no quadro do
Município atualmente?

- A relação completa de todos os cargos de confiança (CC's) e função gratificada, que foram
nomeados pela administração Municipal 2017/2020? Indique, em relação a cada cargo/função:
nome completo, a forma de ocupação (por provimento em comissão ou pelo exercício de função
gratificada), lotação e local (espaço físico) do exercício das atividades/funções.

- Dentre os cargos de confiança que foram nomeados, quais deles têm dívida ativa com o
município?

- Se existe algum "CC" com dívida ativa no município, sobre o que é a dívida, sua procedência, qual
a forma de pagamento proposta, se há parcelamento e em quantas vezes foi negociada a dívida?

Sala Antônio Libório 8ervian, em 10/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17807
Em: 10/04/2017 .-14:51 :18

EMENTA: Solicito ao setor competente a retirada de terra acumulada sobre a
rua Ipiranga entre as ruas Padre Gusmão e Fioravante Barleze

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setdr competente a
solicitação de retirada da terra acumulada sobre o asfalto da Ipiranga, terra esta atumulada devido
as chuvas, mas que está causando transtornos aos moradores, que estão com medo que obstruam
as bocas de lobos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 10/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17751
Em: 10/04/2017.08:38:48

EMENTA: Solicito melhorias no acesso de entrada das firma Agro Ross e
Glaciar no Distrito Industrial pela dificuldade na entrada de ca~inhões

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma' regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicita~ão de melhorias
no acesso de entrada das firma Agro Ross e Glaciar no Distrito Industrial, pois o acesso está com
uma grande cratera dificultando a entrada e saída de caminhões.

Sala Antônio Libório Bervian; em 10/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

i
Protocolo nO:17724
Em: 03/04/2017 • 16:56:58

EMENTA: Solicito melhorias na rua José Biachi , por seu estado de má
conservação, dificultando o tráfego de veículos por esta tua

li O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e déferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setot competente a
solicitação de melhorias na rua José Biachi. Por motivo do péssimo estado em que se encontra a
referida rua está dificultando o tráfego de veículos. Solicitação urgente do moradores de melhorias
para a via, como patrolamento e encascalhamento e compactação e a colocação de tubos para que
seja feita uma drenagem adequada da água da chuva, que causa o estrago e a abertura de
grandes crateras na mesma, levando toda a sujeira para rua Monte Alegre.

Sala Antônio Libório Bervian,lem 03/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:11720
Em: 03/04/2017 - 16:56:04

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência reparo na
Av São Bento próximo aos trilhos por ter uma fenda embaixo do asfalto

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a
solicitação de reparos em uma ponto da Avenida São Bento, próximo aos trilhos que dão acesso ao
Distrito de São Bento, pois uma parte do asfalto está ficando ocado por causa da saída de terra e
erosão, criando um risco eminente do asfalto ceder por causa do tráfego de veículos causando
prejuízos ao condutor.

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Requerimento de Pesar

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1'7716
Em: 03/04/2017 .16:15:02

EMENTA: Seja enviado um ofício aos familiares com os votos com profundo
pesar, pela perda irreparável do senhor EDEMAR BORGES DA SILVA "SEU
PEQUENO"

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

I
O Vereador abaixo subscrito requer, na forma regimental, que depois de lido em Plenário, seja
enviado ofício com mais sinceros votos de profundo pesar, pela perda irreparável do senhor
EDEMAR BORGES DA SILVA "SEU PEQUENO" aos 64 anos ocorrido no dia 02 de abril de 2017.
Aos familiares nossa sincera manifestação de pêsames. Todos sabem o quanto é difícil perder
alguém que nos é tão especial, mas não se deixem abalar, pois certamente ele estará sempre
próximo aos seus guiando e ajudando com sua presença espiritual.
A todos os familiares e amigos da inesquecível do senhor EDEMAR BORGES IDA SILVA "SEU
PEQUENO" nossos sinceros sentimentos pelo infausto ocorrido.

Disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida; quem crê em mim, ainda que esteja !morto, viverá; e
todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá." Jô 11, 25-26

Sala Antônio Libório Bervian,em 03/04/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17714
Em: 03/04/2017 -16:10:07

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência melhorias
na Rua das Hortencias no Residencial Cantares

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental, seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a
solicitação de melhorias na Rua das Hortencias no Residencial Cantares pois os moradores estão
reclamando que está difícil até de tirar seus carros da garagem pela má conservação da rua citada.

I

Sala Antônio Libório Bervian, em 03/04/2017.

Clayton Pereira - SOD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs: Vereadores

Protocolo nO:17623
Em: 27/03/2017 -16:38:31

EMENTA: Solicitar ao setor competente melhorias na rua Fernandes Viera,
entre a rua Rio Branco e a Av. São Bento pois está em péssimas condições.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de
melhorias na rua Fernandes Vieira, entre a rua Rio Branco e a Avenida São Bento, pois a mesma
nesta quadra está em péssimo estado de conservação dificultando o tráfego de veitulos por causa
de grandes irregularidades em seu calçamento, rua essa que a muito tempo não reCebe melhorias.
Solicitação urgente dos moradores, Igreja Batista da Glória e empresas que ali se encontram.

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17622
Em: 2710312017 t 16:16:47

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja colocado com urgência uma
grade na boca de lobo na rua Vitor Hugo Fetzer esquina com a rua Cuiabá

I

I
O vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,

seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente uni)a grade para a
boca de lobo na esquina da rua Vitor Hugo Fetzer esquina com a rua Cuiabá no bairro Floresta,
pois a mesma está a muito tempo sem proteção podendo causar acidentes.

Sala Antônio Libório Bervian, 'em 27/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17600
Em: 27/03/2017 -14:16:20

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja colocado com urgência uma
grade na boca de lobo na rua Lima e Silva esquina com a rua Independência

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental,
seja enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente uma grade para a
boca de lobo na esquina da rua Lima e Silva com a rua Independência no bairro Glória, pois a
mesma está a muito tempo sem proteção e como é grande o fluxo de crianças I por causa das
escolas perto, essas correm o riscos de caírem no bueiro e se machucarem, pois muitas delas
descem brincando por perto.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 27/03/2017.

Clayton Pereira - SDO

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1t588
Em: 27/03/2017.09:15:09

EMENTA: Reitera ao Executivo o trabalho de concerto do Ibueiro (cratera
aberta) na Rua Parecis, esquina com a Rua Afonso Pena,

o vereador abaixo assinado reitera na forma regimental, que, após lido e aprovado em Plenário
seja enviado oficio ao Executivo solicitando o trabalho de conclusão de concerto do bueiro
(cratera aberta) na Rua Parecis, esquina com a Rua Afonso Pena, conforme protoc~lo nO17156 de
30,01.2017, fotos em anexo,

Justificativa: cratera aberta na esquina das ruas acima citadas a mais de dois anos para reparo do
bueiro, a obra foi abandonada pelo setor competente, onde permanece no local os tubos e demais
materiais, já cobertos pelo mato e com grande risco aos veículos, pedestres ~ proliferando a
inseminação de ratos e mosquitos, aspecto de total abandono pelo poder público,

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/03/2017,

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr: Presidente
Srs: Vereadores

Protocolo nO:17581
Em: 27/03/2017 .09:12:00

EMENTA: Solicitar ao Executivo para que seja feita uma audiência com os
empresários de nossa cidade para que adotem os canteiros centrais.

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente para que faça uma audiência com os empresários de nossa cidade para que os
mesmos adotem nossos canteiros centrais e praças da nossa cidade em parce~a com o Lions
Club.

Sala Antônio Libório Bervian,em 27/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I
Protocolo nO:17578
Em: 27/03/2017 .09:09:56

EMENTA: Solicito ao setor competente que seja feito com urgência o
recapeamento do asfalto na rua Ipiranga.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação
recapeamento de asfalto na rua Ipiranga entre a rua Padre Gusmão e a rua Carlos Gomes pois
este trecho está em péssimas condições. I

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs: Vereadores

Protocolo nO;17577
Em: 27/03/2017 .109:09:18

EMENTA: Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente o estudo
para que todas as crianças das escolas municipais tenham uniforme padrão

Os Vereadores abaixo assinados, solicitam que após lida em plenário, e deferida na forma
regimental pela Presidência da Casa, seja enviado oficio ao Senhor Prefeito Municipal solicitando
ao setor competente o estudo para viabilizar um uniforme padrão para todos os IJlunos da rede
municipal de educação.

Sala Antônio Libório Bervian, em 27/03/2017.

Vereador
Clayton Pereira

(SDD)

Vereador
Tenente Costa

(PP)

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 27/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

Protocolo na: 17542
Em: 20f03f2017 ~16:28:21

EMENTA: Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
melhoria, a acessibilidade e a limpeza das paradas de ônibus.

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na fOrma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a melhoria das paradas de ônibus visto que algumas correm o risco de cair bem como
a recuperação das telhas quebradas em algumas paradas, a limpeza das paradas e a
acessibilidade, visto que muitas paradas não possuem um acesso decente a~ pessoas com
deficiência física, como demonstram fotos em anexo.

Sala Antônio Libório 8ervian, em 20/03/2017

Clayton Pereira
Vereador -SDD

Sala Antônio Libório 8ervian, em 20/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

I
Protocolo nO:11537
Em: 20/03/2017 - 15:37:06

EMENTA: Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a
colocação de redutor de velocidade "Quebra molas" na Rua João Eduardo,

Kraemer

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o setor
competente a colocação de redutores de velocidade "Quebra molas" na na Rua João Eduardo
Kraemer no Bairro Sommer, tendo em vista que fomos procurados pelos mora'dores desta via
pública, pedindo providências, já que está muito perigoso devido ao trânsito de ~eículos em alta
velocidade colocando em risco a vida dos pedestres.

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/03/2017

Clayton Pereira
Vereador -SDD

Sala Antônio Libório Bervian,~em 20/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Sr. Presidente
Srs. Vereadores

Protocolo nO:17536
Em: 20/03/2017 lo 15:36:53

EMENTA: Solicito melhorias na rua Coronel Bordini , por seu estado de má
conservação.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de melhorias
na rua Coronel Bordini. Por motivo do péssimo estado em que se encontra a referida rua está
dificultando o tráfego de veículos. Solicitação urgente do moradores de melhorias ~ara a via, como
patrolamento e encascalhamento e compactação e a colocação de tubos para que seja feita uma
drenagem adequadada água da chuva, que causa o estrago e a abertura de grandes crateras na
mesma.

Sala Antônio Libório Bervian, em ;20/03/2017.

Clayton Pereira
Vereador - SDD

Sala Antônio Libório Bervian, em 20/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17398
Em: 10/03/2017 ~10:19:55

EMENTA: Solicita ao Executivo melhorias urgentes na Rua, Graça Aranha,
pelo exposto dos alagamentos ocorridos nas residenciais dias' chuvas.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
I

seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos, limpeza de
bueiros, obras de contenção de aguas e a imediata construção e uma boca lobp, junto a Rua
Graça Aranha, frente ao numero 267, no Bairro Sassi.

Os moradores acima citados "contribuintes que pagam seus impostos" a tempo vem solicitando
providencias como comprova o protocolo feito no Executivo sobre o numero 11998/2016,
solicitando que medidas fossem tomadas pelo setor competente para escoação das aguas fluviais,
que em dias de chuvas, transbordam e alagam residências, tornando intransitável1para pedestres,
veículos e nesta situação insuportável qualquer chuva se torna um caos a nossa população que
continua reivindicando e desassistida, fotos em anexo.

Sala Antônio Libório Bervian, ,em 10/03/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17384
Em: 09/03/2017., 10:55:29

EMENTA: Solicito melhorias na rua Santos Dumont esquina com Coronel
Bordini até o Final.

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de melhorias
na rua Santos Dumont esquina com a Coronel Bordini até o seu final.
Por motivo do péssimo estado em que se encontra a referida rua está dificultando o tráfego de
veículos.
Solicitação urgente do moradores de melhorias para a via, como patrolamento e encascalhamento
e compactação da mesma.

Sala Antônio Libório Bervian,:em 09/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

I

Protocolo nO:17383
Em: 09/03/2017 .10:55:04

EMENTA: Solicito ao Senhor Prefeito Municipal para que seja efetuado
reparos na rua Antônio José Barlete em frente a Rodrigás

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário. e deferida na forma regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que envie ao setor competente a solicitação de reparos
na rua Antônio José Barlete em frente a Rodrigás, devido a cratera que se formou e está
aumentando cada vez mais.

Sala Antônio Libório Bervian.iem 09/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17382
Em: 09/03/2017 1.10:52:37

EMENTA: Solicito ao Departamento Municipal de Trânsito qu'e seja estudada
uma campanha educativa de conscientização de parada obrigatória nas faixas

o vereador abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma'regimental, seja
enviado oficio ao Prefeito Municipal, para que em conjunto com seu Secretariado e Diretores estude
a viabilidade da Prefeitura Municipal implementar uma campanha educativa de conscientização de
parada obrigatória nas faixas de segurança para que sejam respeitados os pedestres e para que,
eles tenham mais segurança na travessia das faixas de segurança,

Sala Antônio Libório Bervian" em 09/03/2017.

Clayton Pereira - SOD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17369
Em: 06/03/2017 " 16:52:45

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando melhorias na Avenidà São Bento.

i
O vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado seja enviado
oficio ao Executivo, pra que determine ao setor competente os trabalhos de melhorias na Avenida
São Bento.

Justificativa: A rua acima citada necessita de reparos devido ao péssimo estado de conservação e
quantidade enorme de buracos.

Sala Antônio Libório Bervian"em 06/03/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17366
Em: 06/03/2017 t 16:47:50

EMENTA: Ofício ao Executivo para que determine melhorias na Rua Artur
Pedro Diehl.

O vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos
patrolamento, cascalhamento, colocação de tubos, limpeza elou notificação dos proprietários dos
terrenos para efetuem as devidas limpeza, conforme o código de postura do município, na Rua
Artur Pedro Diehl.

Sala Antônio Libório Bervian, em 06/03/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 1~320
Em: 06/03/2017 • 09:00:52

EMENTA: Solicita que seja enviado oficio ao Executivo solicitando melhorias
na Rua Coroados.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação e canalização da Rua Coroados.

Justificativa: Solicitação dos moradores que a tempo vem reivindicando melhorias e não esta sendo
atendida pelo poder competente.

Sala Antônio Libório Bervian,em 06/03/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 17319
Em: 06/03/2017 .09:00:40

EMENTA: Solicita que seja enviado oficio ao Executivo solicitando melhorias
na Rua Tapera no Bairro Fey.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação e canalização da Rua Tapera, no Bairro Fey.

Justificativa: Solicitação dos moradores que a tempo vem reivindicando melhorias e não esta sendo
atendida pelo poder competente.

Sala Antônio Libório Bervian, em 06/03/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17315
Em: 06/03/2017 .08:57:14

EMENTA: Oficio ao Executivo solicitando a colocação de uma lixeira em
frente do pavilhão Social do Bairro Hípica.

L_

O Vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em plenário
seja enviado oficio ao Executivo para que determine o setor competente a colocação de uma lixeira
em frente do pavilhão do Bairro Hípica.

Solicitação dos moradores, pelo acumulo de lixo na esquina tornado a área com aspecto de
abandono com infestação de ratos, mosquitos etc .. (Madalena 981291641)

Sala Antônio Libório Bervian, .em 06/03/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Indicação ( X )
Requerimento (

Protocolo na: 17184
Em: 30/01/2017 ~14:48:56

EMENTA: melhorias na rua padre gusmão beco pois moradores tem
dificuldades para sair de casa

Solicitar ao Executivo com o setor competente o patrolamento, ensaibramento e compactação na
padre Gusmão beco
Sr: Presidente
Srs: Vereadores

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na fOrma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patroiamento, ensaibramento e
compactação na rua padre Gusmão beco Apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local. Os moradores pedem providências com urgência.

Sala Antônio Libório Bervian, em 25/01/2017

CLAYTON PEREIRA
Vereador(SDD)

I
Sala Antônio Libório Bervian, em 30/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



I'

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Indicação ( x )
Requerimento (

,
Protocolo nO:17183
Em: 30/01/2017 ~14:28:27

EMENTA: solicitação ou executivo que coloque uma base de saude no bairro,
vila nova para melhor atender a população

Solicitar ao Executivo que providencie juntamente com o Secretário de Saúde uma base de saude
no bairro vila nova

Sr. Presidente,
Srs. Vereadores:

o VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando a Secretária
de Saúde uma base saúde no bairro vila nova para melhor atender a população do bairro

VEREADOR ClA YTO PEREIRA
Sala Antônio Libório Bervian, 30/01/2017

Sala Antônio Libório Bervian, ~m 30/01/2017.

Clayton Pereira - SDO



Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:171179
Em: 30/01/2017 -14:17:43

I

EMENTA: RETOMADA DAS QUADRAS DE FUTEBOL DE AREIA NO
NOSSOS BAIRROS

REITERANDO Solicitação ao Executivo com o setor competente retomada das qu~dras de futebol
de areia nos bairros pois a população poderá ter um lazer nos finais de semana

Sr: Presidente,
Srs: Vereadores

O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie a retomada das quadras de areia nos bairros pois população
poderar ter mais integração nos finais de semana
urgências.

Sala Antônio Libório Bervian, em 30/01/2017

CLAYTON PEREIRA

VEREADOR (SDD)

Sala Antônio Libório Bervian, em 30/01/2017.

Clayton Pereira - SDD



Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17158
Em: 30/01/2017 • 09:13:21

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de retirada de galhos secos e
limpeza na Rua Dinarte da Costa, em frente ao número 285.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovJdo em Plenário
seja enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de retirada de galhos
secos e limpeza na Rua Dinarte da Costa, em frente ao número 285, solicitação da Comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 30/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 17157
Em: 30/01/2017;- 09:12:57

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de capina e limpeza no passeio
público na Rua Paissandú, atrás do campo do Glória. I

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em Plenário,
seja enviado oficio ao Executivo solicitando ao setor competente os trabalhos de capina e limpeza
no passeio público na Rua Paissandú, atrás do campo do Glória.

Justificativa: o passeio público da rua acima citada encontra-se tomada pelo mato. que já está em
grande proporção, em frente situa-se a escola Marquês de Caravelas que possui três turnos
escolares, assim colocando em risco alunos, funcionários e demais moradores que por essa rua
circulam.

Sala Antônio Libório Bervian,'em 30/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:11156
Em: 30/01/2017- 09:12:31

I

i
"

EMENTA: Solicita ao Executivo o trabalho de concerto do bueiro (cratera
aberta) na Rua Parecis, esquina com a Rua Afonso Pena.

o vereador abaixo assinado solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em Plenário
seja enviado oficio ao Executivo solicitando o trabalho de conclusão de concerto do bueiro (cratera
aberta) na Rua Parecis, esquina com a Rua Afonso Pena.

Justificativa: cratera aberta na esquina das ruas acima citadas a mais de dois anos para reparo do
bueiro, a obra foi abandonada pelo setor competente, onde permanece no local os'tubos e demais
materiais, já cobertos pelo mato e com grande risco aos veículos, pedestres ~ proliferando a
inseminação de ratos e mosquitos, aspecto de total abandono pelo poder público.

Sala Antônio Libório Bervian, 'em 30/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1~155
Em: 30/01/2017 - 09:12:10

EMENTA: Solicita ao Executivo o trabalho de concerto da tubulação (cratera
aberta) na Rua Tupiniquins, frente ao número 78.

o vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em Plenário,
seja enviado ofício ao Executivo para que determine ao setor competente o trabalho de concerto da
tubulação (cratera aberta) na Rua Tupiniquins, frente ao número 78.

Justificativa: devido a grande quantidade de escoamento das águas da chuva, a tubulação não
comportou os volumes fluviais danificando os tubos com consequências de inundações nas
residências próximas e também colocando em risco os pedestres que por ela circulam.

Sala Antônio Libório Bervian, lem 30/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:171154
Em: 30/01/2017 - 09:11 :41

EMENTA: Solicita ao Executivo o trabalho de recolhimento de galhos secos na
Rua Tupiniquins, frente ao número 137. '

o vereador abaixo assinado, solicita na forma regimental, que, após lido e aprovado em Plenário,
seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente I o trabalho de
recolhimento de galhos secos na Rua Tupiniquins, frente ao número 137, fotos em anexo,
solicitação dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian'lem 3010112017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



,
I'
I

( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Indicação ( x )
Requerimento (

Protocolo nO:17126
Em: 26/01/2017 ~08:59:24

EMENTA: PINTURAS DE QUEBRA MOLAS E FAIXA DE SEGURAÇAS

Solicitamos ao Executivo juntamente com o setor competente que providencie as pinturas de todos
os quebra molas, faixas de seguranças e sinalização do trãnsito do nosso município nestes locais
devido ao grande trânsito de veículos oferecendo perigo aos condutores que por ali passam.

Sala Antônio Libório Bervian, em 25/01/2017

CLAITON PEREIRA
Vereador (SDD)

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Ind~cação

Sr. Presidente,
!

Srs. Ver~adores:

(X) Indicação
( ) Requerimento

Protocolo nO:17125
Em: 26/01/2017 - 08:58:51

EMENTA: LIMPEZA DOS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO O MATO
ESTA TOMANDO CONTA

Solicitar ao Executivo juntamente com o setor competente a limpeza de matos tomando conta na
EM TODOS OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Sr. Presidente
Srs. Verea'dores

O VEREADOR abaixo assinado solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presipência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretária de Obras providencie a limpeza de TODOS OS POSTO DE SAUDE DO MUNICIPIO

Sala Antônio Libório Bervian, EM 25/01/2017

CLAITON PEREIRA
VEREADOR SSD

Sala Antônio Libório Bervian, em 26/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Indicação ( X )
Requerimento (

Protocolo nO:17116
Em: 26/01/2017.08:53:56

EMENTA: melhorias rua padre gusmão beco pois moradores tem dificuldade
de sair

Solicitar ao Executivo com o setor competente o patrolamento, ensaibramento e compactação na
padre Gusmão beco
Sr: Presidente
Srs: Vereadores

o VEREADOR abaixo assinado, solicita que após lida em plenário, e deferida na forma regimental
pela Presidência da Casa, seja enviado ofício ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que a
Secretaria de Obras providencie com a máxima urgência o patrolamento, ensaibramento e
compactação na rua padre Gusmão beco Apresenta diversos e grandes buracos impossível de
transitar nesse local. Os moradores pedem providências com urgência. !

Sala Antônio Libório Bervian, em 25/01/2017

CLAYTON PEREIRA
Vereador(SDD)

Sala Antônio Libório Bervian,em 26/01/2017.

Clayton Pereira - SDD

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo na: 17073
Em: 23/01/2017 • 08:24:55

I

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de patrolamento, cascalhamento,
compactação e limpeza da Rua Carlos Lang.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e! aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, compactação e limpeza da Rua Carlos Lang, solicitação da
comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.
I

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17p72
Em: 23/01/2017 4 08:24:15

EMENTA: Solicita ao Executivo o recolhimento de galhos secos e limpeza na
rua Maceió.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e! aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente o recolhimento
de galhos secos e limpeza na rua Maceió, pelo exposto que o acúmulo de galhos secos e lixo,
juntamente com o mato, são grandes criatórios de insetos e outros animais nocivos a saúde.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/0112017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17071
Em: 23/01/2017 . 08:23:53

EMENTA: Solicita ao Executivo recolhimento de galhos secos je limpeza na
rua Prudente de Moraes.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente recolhimento de
galhos secos e limpeza na rua Prudente de Moraes. ;

Justificativa: o local encontra-se com grande concentração de galhos e entulhos, com a proliferação
de insetos, ratos, etc..., colocando em risco a saúde dos moradores.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:1707)0
Em: 23/01/2017 - 08:23:33

EMENTA: Solicita ao Executivo os trabalhos de patrolamento, céiscalhamento
e limpeza na rua Leo Neuls, no trecho da rua Guilherme Schultz. i

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento e limpeza na rua Leo Neuls, no trecho da rua Guilherme Schultz e
Vicente H. Thormann, solicitação da comunidade.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

EMENTA: Solicito ao Executivo os trabalhos de patrolamento, cascalhamento,
colocação de tubos, capina na rua Vicente Henrique Thormann.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente os trabalhos de
patrolamento, cascalhamento, colocação de tubos e capina na rua Vicente Henrique Thormann.

Justificativa: A rua acima citada encontra-se com grandes buracos, desnivelamentos, concentração
de mato no passeio público, sem tubulação para escoamento das águas fluviais, aspecto de
abandono e desrespeito com os moradores que pagam seus impostos, a comunidade 'aguarda uma
solução a curto prazo para que possam trafegar com seus veículos e também os pedestres que no
momento estão desassistidos.

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente



( x ) Indicação

Sr. Presidente,

Srs. Vereadores:

Protocolo nO:17068
I

Em: 23/01/2017 - 0,8:22:44

EMENTA: Solicita ao Executivo o recolhimento de galhos secos e limpeza na
rua Alvin Nodari, esquina com a rua Marechal Hermes.

o vereador abaixo assinado solicita, na forma regimental, que, após lido e aprovado em
plenário, seja enviado oficio ao Executivo para que determine ao setor competente o recolhimento
de galhos secos e limpeza na rua Alvin Nodari, esquina com a rua Marechal Hermes.

Justificativa: a rua acima citada encontra-se com grande acúmulo de lixo e galhos colocando em
risco a comunidade, pela grande proliferação de ratos, mosquitos, baratas em uma época que
estamos com infestação de várias doenças transmitidas pela falta de limpeza adequada deste local.,

Sala Antônio Libório Bervian, em 23/01/2017.

João Pedro Albuquerque de Azevedo - PSDB

Espaço reservado a Diretoria de Expediente
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