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Ofício 074/17     Tiradentes do Sul, RS, 05 de setembro de 2017  

 

 

Assunto: Indicações  

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Prefeito 

 

 

Encaminhamos as Indicações apresentadas na sessão ordinária do dia 04 de 

setembro de 2017, nos termos do artigo 165 do Regimento Interno da Câmara 

Municipal, para que sejam apreciadas e encaminhadas às secretarias competentes:  

 

 

Vereador Paulo Arnoldo Mendes Baierle, Requer, em razão de quedas de luz quase 

que diariamente, seja oficiado pelo Executivo e pela Casa Legislativa, se assim houver 

previsão Legal, a empresa RGE – Rio Grande Energia, tanto a Gerencia de Três Passos, 

como também a Direção da empresa na rua Mário de Boni 1902, Bairro Floresta – cep 

95012-580, Caxias do Sul RS, para o que segue:  

 

-Informe quantas quedas do fornecimento de energia elétrica, ocorreram desde o mês de 

janeiro de 2017 até esta data, no Município de Tiradentes do Sul RS. Que os dados 

contenham as quedas diárias de energia elétrica, medidas em fração de segundos e 

segundos, e qual sua motivação em cada época. -Diga e empresa RGE, quais as 

providencias adotadas para sanar as interrupções curtas, essas das frações de segundos e 

segundos de quedas de energia elétrica, não relacionadas a eventos climáticos 

(temporais etc).  

 

Vereador Jose Valdir Vivian, solicitou ao Prefeito Municipal que veja a possibilidade 

de fazer quebra molas nas proximidades dos postos de saúde e escolas do município.  

 

Vereador Valdir de Almeida Bueno, solicitou ao Prefeito e Secretário de Obras a 

conclusão da recuperação da estrada e da rede de água em Campo Sales, Lajeado 

Bonito.  

 

Vereador Paulo Rogério Schweig, solicitou ao Prefeito e Secretário de Obras a 

recuperação da estrada de Lajeado Progresso, desde o campo do Vasco até Sete Voltas.  

 

Atenciosas Saudações.  

 

Antônio Carlos Pedrolo  

Presidente  

A sua Excelência o Senhor  

Alceu Diel  

Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul,RS. 


