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Ofício 078/17      Tiradentes do Sul, RS, 13 de setembro de 2017 

 

Assunto:  Indicações 

 

    Excelentíssimo Senhor Prefeito 

 

 Encaminhamos as Indicações apresentadas na sessão ordinária do dia 11 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 Bairle, solicitou ao Presidente da Câmara, que seja formada 

uma Comissão de Vereadores,  para participar de  audiência a ser agendada com a 

Secretaria da justiça e da Segurança do Estado, Polícia Civil e Comando da Brigada 

Militar. Para tratar sobre: Aumento do efetivo da Brigada Militar no Posto de Tiradentes 

do Sul e, funcionamento 24 horas para o município, dos trabalhos de segurança da 

Brigada Militar. O não fechamento do posto no período denominado de “Operação 

Verão” que consiste no deslocamento dos efetivos para o litoral Gaúcho. Aumento de 

investimento em equipamentos para a BM local. Na Chefia de Polícia a reivindicação de 

instalação de um Posto de Polícia civil no município de Tiradentes do Sul, com previsão 

de funcionamento.   

Justificativa: Todos os aspectos se relacionam ao fato de sermos município de fronteira. 

 

Vereador Renato André Both, solicitou ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Obras 

que retomem o patrolamento e o encascalhamento das estradas nas localidades de Linha 

São Francisco, Lajeado dos Índios e Sete Voltas.  

 

Vereador Hélio Hermann, solicitou ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Urbanismo 

que seja estudada uma maneira para que ocorra maior fiscalização sobre o lixo jogado na 

cidade e principalmente nas campinas, inclusive com punição para as pessoas que jogam 

o lixo na via pública e demais locais da cidade e no interior. 

 

 

Atenciosas Saudações.  

 

    

       Antônio Carlos Pedrolo 

       Presidente 

 

A sua Excelência o Senhor 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul,RS.   
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