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Ofício 070/17       Tiradentes do Sul, RS, 29 de agosto de 2017 

 

 

 

Assunto:  Indicações 

 

    Excelentíssimo Senhor Prefeito 

 

 

 

 Encaminhamos as Indicações apresentadas na sessão ordinária do dia 28 de agosto 

de 2017, nos termos do artigo 134 do Regimento Interno da Câmara Municipal,  para que 

sejam apreciadas e encaminhadas às secretarias competentes: 

 

 

Vereador Paulo Arnoldo Mendes Baierle,  solicitou: 

 

 Encaminhamento ao Prefeito Municipal, a indicação de que seja oficiado o 

DENIT, para a realização de estudos com vistas à instalação de lombada 

eletrônica na BR468, na localidade de Porto Soberbo no Município de Tiradentes 

do Sul RS, na altura da via que compreende entre os Km 140 e Km 141, (tendo 

como ponto de referência imediações da residência do Erton e a oficina do Juca).  

 

Justificativa: Nesse período referido da BR468, há duas paradas de ônibus, em 

ambos os lados da via, com distância entre ambas de cerca de cem metros uma 

da outra. No local o movimento é intenso, tanto de pedestres, quanto de veículos 

leves e pesados, além de máquinas agrícolas. O local em menção é reto nesse 

trecho, com declive em direção ao Porto Soberbo, e pode-se constatar que 

motoristas brasileiros e argentinos, na ânsia de acessar a balsa, imprimem nesse 

trecho, velocidades incompatíveis com a segurança de todos. O presente pedido 

baseia-se nos fatos mencionados, bem como na prevenção de possíveis acidentes 

e tragédias futuras, evitando perdas de vidas por falta de providencias e 

fiscalização. 

 

 

 Ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara, requer que seja mantido 

contato, tanto pelo Executivo, como pelo Legislativo, com a Direção do Banrisul 

no Estado, visando a dar solução a decisão de não permitir o acesso dos 

mailto:contato@camaratiradentesdosul.rs.gov.br


 

Av. Uruguai 20, centro -CEP 98680-000 - Tiradentes do Sul, RS 

e-mail contato@camaratiradentesdosul.rs.gov.br  

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

CÂMARA  MUNICIPAL  DE TIRADENTES DO SUL 

          CNPJ 10.249.991/0001-02 
 

 

 
correntistas ao terminal de autoatendimento nos finais de semana, entre às 

20horas de sábado e 07 horas de segundas-feiras. Seja também solicitada melhor 

avaliação de saques de dinheiro pelos clientes nos terminais de autoatendimento 

da agencia do Banrisul local.  

 

Justificativa: No período noturno, há muito tempo não se permite atendimento 

bancário em banco nenhum, então não é essa a demanda, e sim, o fechamento aos 

domingos. O Banrisul local, há muito deixou de ser um posto de atendimento, 

para denominar-se agencia. Então os serviços ofertados deveriam ser plenos, 

como o é em outras casas bancárias denominadas, agencias. E considerando 

reiteradas ocorrências de não haver dinheiro, de valor nenhum disponível para 

saque. É problema recorrente, que demanda maior gestão dessas previsões por 

parte do Banrisul. Nas duas constatações, podemos notar uma espécie de descaso 

com as pessoas do Município, pois que numa eventual urgência, demanda 

deslocar-se para outro Município para transações no Banco, nos períodos 

mencionados, e isso ao que parece atenta contra o consumidor. Há ainda 

transtornos para pessoas que visitam ou estão de passagem. 

 

 Ao Prefeito Municipal e ao Presidente da Câmara, requer seja oficiado a Caixa 

Econômica Federal, tanto pelo Executivo, quanto pelo Legislativo, para que dê 

solução ao posto de atendimento que funcionava aqui no Município, denominado 

lotérica, do que a CEF, é permissionária e fiscal.  

 

Justificativa: Por tratar-se de uma concessão pública, e fazer serviços bancários, 

muitas pessoas recebem seus benefícios no local. Deslocam-se de longe, com 

dificuldades, na maioria das vezes as transações são de valores do bolsa família, 

ou de aposentados na faixa do salário mínimo. Então é um serviço social 

importante e muitas pessoas estão sendo prejudicadas. 

 

 

 

Vereador:  Jose Valdir Vivian, solicitou: 

 

  Ao Prefeito Municipal que veja a possibilidade de fazer um poço artesiano na 

localidade de Caçador, que beneficiará aproximadamente 15 famílias.  Também 

em Esquina Progresso ser realizado um levantamento das famílias que não 

possuem água potável e também de ampliar rede que beneficiará as mesmas.  

 

 

Vereador:  Marino Hermes, solicitou: 

 

 Ao Prefeito Municipal que veja a possibilidade de construir uma quebra mola nas 

proximidades da Pizzaria que inaugurou na Avenida Tiradentes, defronte o 

Mercado Hermes. Considerando a alta velocidade que os veículos transitam no 

local, oferecendo perigo aos pedestres, em especial as crianças.  
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Vereador:  Valdir de Almeida Bueno, solicitou: 

 

 Ao Secretário de Obras o reparo da estrada que vai de Epaminondas até 

Barreirinho, próximo a Nivaldo Becker e Rogério Withauper. Com patrolamento, 

encascalhamento e compactação.  

 

 

 

 

Atenciosas Saudações.  

 

    

       Antônio Carlos Pedrolo 

       Presidente 

 

A sua Excelência o Senhor 

Alceu Diel 

Prefeito Municipal de Tiradentes do Sul,RS.   
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