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Excelentíssimo Senhor,

Ver. Estevão De Loreno,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP 164/2017

Senhor Presidente:

Carazinho, 10 de julho de 2017.
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Em atenção 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 do cronograma de atividades da referida Secretaria.

DDV

Atenciosamente,

www.carazinho.rs.gov.br

Avenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-2699/ e-mail: prefeitura@carazinho.rs.gov.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERViÇOS URBANOS

CarazinholRS, 11 de julho de 2017.

Senhor Secretário

Em resposta ao Pedido de Informação:164/2017, oriundo

da Câmara Municipal de Vereadores, vimos pelo presente encaminhar a vossa senhoria,

documentação em anexo conforme solicitação preconizada no referido requerimento no

tocante as informações referentes a nossa Secretaria.
Sem mais para o momento, abaixo, subscrevo.

Atenciosamente

limo. Sr.

Lori Luis 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

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Com referência ao ordenamento das atividades, exeeussões e periodo a ser disposto para

desenvolvimento dos serviços inerentes a nossa pasta, dispomos a seguir o escopo das ações que

caracterizam e normatizam nosso trabalho. Destacamos que todo o comando operacional, no que

tange as autorização para desempenho dos serviços, descendemn a escala pirâmidal, ou seja do

Secretário aos seus subordinados.

1- A limpeza das ruas ocorre através da Empresa Caroldo, a qual tem sua atuação com normas

próprias, operando na malha viária de nossa cidade; Destacamos que as ruas varridas e capinadas,

ocorre semanalmente sendo essas informadas ao setor competente, através de um rito padrão.

2- A pintura dos meio fios ocorre também pela Empresa Caroldo, a qual efetua na malha viária o

referido serviço, com seu cronograma de trabalho sendo de ordenamento interno, obedecendo aos

ditames e padrões postulados em contratO.Com relação aos meio fios da área restrita, digo

Estacionamento Rotativo, este ocorrendo por conta do Departaento Municipal de Trânsito.

3- A limpeza das praças é realizada através do sistema de rodízio, buscando contemplar um

ambiente que oportuni
ze

desfrute e bem estar público, sendo desenvolvida em periodos, com

intervalos obedecidos à disposição da mão de obra operária, considerando também a observância

climática. Em relação ao estado dos brinquedos, já existe um levantamento sendo efetuado visando

a reestruturação e substituição de alguns, para proporcionar melhor conforto e lazer à recreação das

crianças.

4- A operação tapa buracos obedece ao rito padrão de trabalho em sua área, servindo-se das

averiguações a campo, dando posteriormente a efetiva correção operacional, seguindo o

cronograma semanal em que visa sanar as deficiências mais gritantes, nos setores do mapa viário e

também aos casos excepcionais que venham desejar uma ação imediata e aguda.

5- As limpezas de boca de lobo, obedecem ao cronograma de rodízio nos bairros, observando-se e

sendo atendido, os casos de maior necessidade em caráter de urgência, bem como aos apontamentos

das equipes que em campo, que operam nesse setor.

6- As atividades de patrolamento, cascalhamento e compactação tem sido feitas conforme a

necessidade das ruas e sua situação de trafegabilidade, considerando nesse momento um estudo em

curso que demanda certo tempo para consagrarmos o padrão ideal a ser disponibilizado aos

munícipes, entretanto as ações que se referem aos serviços citados, tem sido desenvolvidas, mesmo

ainda com falta de mão de obra, motivo o qual, não nos permite maior celeridade para o o de

campo. v. ~
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