
Camara de Vereadores de Gaspar
Estado de Santa Catarina

VEREADORES SOLICITAM MAIS FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOS
BAIRROS

Entram em votação, nessa terça-feira
(10), cinco requerimentos. Foram
elaborados 10 pedidos de melhorias
para diversos bairros da cidade, que
serão encaminhados, após a sessão, ao
Executivo. 
Confira abaixo o que os vereadores
debatem e propõem para Gaspar:

REQUERIMENTOS

Requerimento Nº 70/2017. Dos
Vereadores Franciele Daiane Back,
Francisco Solano Anhaia e Rui Carlos

Deschamps. Envio de ofício ao Executivo Municipal, para que verifique as seguintes questões com
as secretarias competentes, e providencie resposta a esta Casa de Leis, dentro dos prazos legais e
regimentais:
a) A possibilidade de deslocar a Guarda Municipal de Trânsito para a Rua Vidal Flávio Dias, no
bairro Belchior Baixo, principalmente nos dias em que houver detonação de rochas na BR 470, a
fim de fiscalizar a velocidade dos motoristas que transitam no local e auxiliar o bom andamento do
trânsito. A comunidade reclama da alta velocidade em que os veículos passam pela rua, causando
diversos acidentes; e
b) Diariamente, a comunidade do Belchior Baixo sofre com a poeira, porém, em dias em que a BR
470 está parada para detonação de rochas ou por conta de acidentes, a situação fica insustentável, já
que a via é rota de fuga dos congestionamentos da BR. Por isso, a comunidade pede
encarecidamente o deslocamento do caminhão pipa ao local também nessas situações.
Requerimento Nº 71/2017. Dos Vereadores Franciele Daiane Back, Francisco Solano Anhaia e Rui
Carlos Deschamps. Envio de Ofício ao Executivo Municipal, para que verifique a seguinte questão
junto à Secretaria competente, encaminhando resposta a esta Edilidade, dentro dos prazos legais e
regimentais:
a) A possibilidade de deslocar a Guarda Municipal de Trânsito para a Rua Carlos Roberto
Schramm, no bairro Margem Esquerda, principalmente nos dias em que houver detonação de rochas
na BR 470 ou acidentes na via, a fim de fiscalizar a velocidade dos motoristas que transitam no
local e auxiliar o bom andamento do trânsito. A comunidade reclama da alta velocidade em que os
veículos passam pela rua, que é rota de fuga dos motoristas que ficam congestionados na BR.
Requerimento Nº 72/2017. Do Vereador Roberto Procópio de Souza. Envio de Ofício ao Executivo
Municipal/Secretaria de Saúde, solicitando digne-se remeter a esta Casa de Leis, dentro dos prazos
legais e regimentais,  os seguintes documentos:
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1-Relação de todos os procedimentos (exames - terapias - cirurgias) solicitados pelos médicos do
município, a partir de 01/08/2017 até a data de resposta deste requerimento;
2-Relação de todos os procedimentos descritos no item 1 (acima) autorizados pelo médico regulador
e suas prioridades;
3-Relação dos procedimentos descritos nos itens 1 e 2 (acima) efetivados;
4-Relação de todos os procedimentos (exames - terapias - cirurgias) realizados pelo município, a
partir de 01/08/2017 até a data de resposta deste requerimento, mesmo aqueles que não constam na
relação descrita nos itens 1,2 e 3 (acima).
Requerimento Nº 73/2017. Da Vereadora Franciele Daiane Back. Envio de ofício ao Executivo
Municipal, solicitando que verifique as seguintes questões, junto às Secretarias competentes, e
providencie resposta a esta Edilidade, dentro dos prazos legais e regimentais:
a) A possibilidade de deslocar a Guarda Municipal de Trânsito para a Rua Antônio Schmitt, no
bairro Belchior Alto, a fim de fiscalizar a velocidade dos motoristas que transitam no local e
auxiliar o bom andamento do trânsito. A comunidade reclama da alta velocidade em que os veículos
passam pela rua, com risco de causar acidentes. Outra sugestão dos moradores é a implantação de
lombada. Esta via dá acesso também ao município de Blumenau; e
b) Diariamente, a comunidade sofre com a poeira. Agora, com o início da alta temporada de verão e
com o intenso movimento de ônibus de turistas, a situação fica insustentável. Por isso, os moradores
pedem encarecidamente o deslocamento do caminhão pipa mais vezes por dia. Esta também é uma
solicitação dos administradores da Cascata Carolina e do Hotel Carolina.
Requerimento Nº 74/2017. Da Vereadora Franciele Daiane Back. Envio de ofício ao Diretor
Regional dos Correios de Santa Catarina, solicitando ampliação dos serviços de entrega de
correspondências nas residências da Rua Antônio Schmitt, no bairro Belchior Alto.

INDICAÇÕES

Nº 552/2017 do Vereador Cícero Giovane Amaro, providenciar estudos para verificar a
possibilidade de declarar de utilidade pública, para fins de desapropriação, as áreas de terras da
estrada da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo, as quais se iniciam junto à Rua São Pedro e seguem
até à Rua Mario Vanzuita, no bairro Centro.
Nº 553/2017 do Vereador Cícero Giovane Amaro, providenciar a elaboração de estudos para
viabilizar a implantação do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos Municipais.
Nº 554/2017 do Vereador Cícero Giovane Amaro, providenciar o conserto de um buraco existente
na pavimentação asfáltica da pista da Rua Prefeito Leopoldo Schramm, 100 metros antes da entrada
do Clube Canarinhos.
Nº 555/2017 do Vereador Francisco Solano Anhaia, providenciar a reabertura da boca de lobo na
Rua Augusto Beduschi, em frente è Floricultura Pape Flores, no Centro.
Nº 556/2017 do Suplente de Vereador e.e. Cleverson Ferreira dos Santos, providenciar
manutenção/reparos no calçamento da Rua Francisco Silvério Scheidt, no Bairro Figueira.
Nº 557/2017 do Suplente de Vereador e.e. Cleverson Ferreira dos Santos, providenciar serviços de
reparo/manutenção, na Rua Pedro Artur Zimmermann, especificamente no buraco existente na
entrada da referida via, no Bairro Bela Vista.  
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Nº 558/2017 do Suplente de Vereador e.e. Cleverson Ferreira dos Santos, providenciar estudos para
a implantação de um trevo alemão ou recuo de acesso da Rua Anfilóquio Nunes Pires para a Rua
Antônio Moser, no Bairro Bela Vista.
Nº 560/2017 da Vereadora Franciele Daiane Back, providenciar a pavimentação asfáltica da Rua
Antônio Schmitt, no bairro Belchior Alto.
Nº 561/2017 da Vereadora Franciele Daiane Back, solicitando que providenciem a verificação da
iluminação pública de toda a extensão da Rua Antônio Schmitt, no bairro Belchior Alto.
Nº 562/2017 do Vereador Cícero Giovane Amaro, providenciar, com urgência, serviços do
caminhão pipa, diariamente, na Rua Otto Nuss, no Bairro Gaspar Grande.

Gaspar, 09 de Outubro de 2017.
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