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Exmo Sr.
Luiz Egon Kremer
Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz
Feliz, RS.
Pedido de Providências 29/2019
Junior Freiberger, Vereador do PSD, vem encaminhar a esta Casa Legislativa,
conforme previsto no artigo 166 do Regimento Interno desta casa, PEDIDO DE
PROVIDÊNCIAS visando a instalação de placas de sinalização de indicação do Hospital
Schlatter, de Feliz. A presente solicitação se destina ao Poder Executivo Municipal, para que
busque a autorização junto ao DAER e realize a instalação dos equipamentos informativos,
seguindo os mesmos moldes utilizados pelo IFRS – Câmpus Feliz.
O pedido visa atender uma demanda que é a facilitação da localização do Hospital
Schlatter, que é referência em atendimento na região do Vale do Caí, sendo uma das
poucas casas de saúde que atendem a região composta por cidades como Linha Nova, Vale
Real, Alto Feliz, entre outras. Acrescente-se a isso o fato de que o Hospital Schlatter é
conveniado ao SUS, e em sendo a RS 452 corredor de acesso diário para várias regiões
como, Vale dos Vinhedos, Campos de Cima da Serra e Região das Hortênsias, que atraem
elevado número de pessoas à Serra Gaúcha, a existência de placas indicativas se fazem
primordiais para o atendimento de emergências, podendo, inclusive resultar no salvamento
de vidas.
Importante salientar que somos sabedores que originalmente este tipo de solicitação
deve ser feito ao DAER, contudo o seu atendimento, sabemos também, é praticamente
inviável em se considerando as condições financeiras da autarquia e do Estado. Diante
disso, sugerimos que o Município execute a instalação seguindo aos moldes do que fora
realizado recentemente pelo IFRS – Feliz, o qual após solicitar a autorização do DAER,
realizou a aquisição e colocação das placas indicadoras do educandário.
Nestes pede deferimento.
Feliz, 14 de outubro de 2019.
Junior Freiberger
Vereador do PSD

