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PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS 08/2019 

    

Os vereadores abaixo subscritos vêm encaminhar a esta Casa Legislativa, 
conforme previsto no artigo 166, do Regimento Interno desta casa, PEDIDO DE 
PROVIDÊNCIAS ao Poder Executivo Municipal para que atendam as seguintes 
solicitações encaminhadas pela população felizense através do e-SIC, aplicativo 
Somos+Feliz e Ouvidoria da Câmara de Vereadores: 

Estrada Morro Belo 

A mesma encontra-se em precária situação após as constantes chuvas do 
mês de maio. Valetas ficaram profundas, causando o desabamento de barrancos às 
margens da estrada, principalmente no trecho após a curva da pedreira até o limite 
com o município de Alto Feliz. Pedimos que a Secretária de Obras inclua a Rua 
Morro Belo nas manutenções para realizar melhorias na estrada. Reclamação 
encaminhada pelo cidadão Pedro Spier Thalheimer. 

Esgoto a céu aberto 

Morador informa que na rua Garibaldi, nas proximidades do campinho do 
Juventus Atlético Cultural, no Bairro Matiel, um córrego, possivelmente com esgoto 
de moradias locais, corre a céu aberto, sem qualquer tipo de tratamento dos dejetos. 
Solicitamos a fiscalização do referido local por parte do setor de Meio Ambiente do 
Munícipio. Informação repassada pelo cidadão Mateus Rockembach. 

Buraco em Rua 

A moradora da Rua Sereno Glaeser, na quadra dos Lisch, Nair Kleemann 
Kaspari, reclama que tem dificuldades para acessar sua residência devido ao 
afundamento que se formou na rua, defronte a sua propriedade. Requeremos 
verificação por parte da secretaria responsável e, se ainda estiver dentro do prazo, 
que a empresa responsável pela obra seja notificada para adequação do 
calçamento.  

Fiscalização de obra 

Informa morador da rua Bom Fim, 1050, que está sendo realizada a 
colocação de meio-fio fora do alinhamento estipulado pela Prefeitura Municipal em 
apenas um lado da via, sem a devida instalação de esgoto pluvial e demais 
benfeitorias para que posteriormente possa ser realizado o calçamento da via. 
Solicitamos a devida verificação por parte do Setor de Fiscalização de obras do 
Município. Reclamação encaminhada pelo cidadão Gerson Kunrath. 
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Calçada 

Cidadão Auri de Carvalho Ramos encaminha preocupação quanto a falta de 
passeio público da rua lateral a RS 452, nas proximidades do Supermercado Piá, 
uma vez que inúmeras pessoas se utilizam diariamente deste trecho e, devido a 
inexistência do passeio, se arriscam pela rua, muitas vezes sem visibilidade dos 
veículos, visto que estes transitam no mesmo sentido Bairro/Centro, além de 
imprimirem velocidades elevadas. Solicita-se que o Setor de Fiscalização do 
Município inclua este trecho nas suas verificações e no programa de vistoria de 
passeios públicos, que já tem feito um excelente trabalho em diversos pontos da 
área central da cidade. 

Reforçamos que todos estes pedidos foram encaminhados a Câmara de 
Vereadores de Feliz, através de seus contatos diretos disponibilizados a comunidade 
e tem o intuito de melhorar cada vez mais a vida em nossa cidade. Caso haja alguma 
dificuldade, mantemos a disposição os contatos dos cidadãos que se encontra nos 
sistemas do Poder Legislativo. 

Pedimos ainda, que à medida que as situações forem verificadas e sanadas, 
nos sejam enviadas informações, para que possamos dar baixa nos nossos 
sistemas. 

Nestes termos pedem deferimento. 

 

Feliz, 1º de julho de 2019. 

  

  


