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Ações do Mandato Popular Participativo Vereador
Anderson Prego com relação às constantes
enchentes nos bairros Santa Úrsula e Rio Verde.
Com as recentes chuvas, mais uma vez os moradores da Rua Gustavo
Kabitschke e proximidades sofreram com alagamentos em frente suas
residências, dentro do terreno e em alguns casos até mesmo tendo
suas casas invadidas pela água misturada com lama e diversos
entulhos.
Esta demanda tem sido lembrada por este mandato desde o primeiro
semestre de 2013, quando, a partir das reivindicações dos moradores e
visitas aos locais, elaboramos a indicação de nº 138/2013, que
solicitava a execução de obras para solucionar tais problemas.
Meses depois, foram elaboradas algumas obras emergenciais. Porém,
o problema não foi solucionado completamente, haja vista que os
bueiros e a galeria construída para captação de água das enxurradas
são constantemente entupidos pelos entulhos, obrigando os moradores
a efetuarem por conta própria os serviços de limpeza para que
diminuam o incômodo em situação de chuva.
Com vistas à solução deste problema, encaminhamos o ofício nº
032/2014, solicitando justamente a manutenção da galeria e dos
bueiros. No entanto, de acordo com relatos dos moradores, o serviço
nunca foi executado.

9. Ofício nº 067/2014/GVAFS - solicita a desobstrução de canal pluvial
dos dois lados da Rua Líbia, próximo ao número 489, Vila Alto da Cruz
III.
10. Ofício nº 074/2014/GVAFS – solicita a retirada de materiais e
demais entulhos na Rua Líbia esquina com Rua Egito, no bairro Alto da
Cruz III
11. Ofício nº. 217/2014 - solicita a revitalização da Rua Gustavo
Kabitschke, desde seu início na Estrada da Ribeira até o término no
bairro Jardim Modelo.
12. Ofício nº. 182/15 - solicita a manutenção preventiva das galerias
construídas para a contensão de enchentes, na Rua Gustavo
Kabitschke, no trecho entre a Rua Paschoa Lazarotto Toniolo e Rua
São Pedro, no Rio Verde.

13. Indicação Legislativa nº. 089/2016 - Solicita a realização de
Audiência Pública com moradores e empresários da Rua Gustavo
Sabemos que estes alagamentos são um problema já muito antigo e Kabitschke, com o objetivo de alcançar soluções para os problemas
que necessita de um conjunto de ações para que seja resolvido. A Rua cotidianos de alagamentos naquela via.
Gustavo Kabitschke fica em um vale, ou seja, é uma baixada que
recebe água da região do Alto da Cruz e também do Santa Úrsula. 14. Ofício nº. 118/2016 - solicita a limpeza e manutenção da Rua
Nestes dois bairros existem muitas ruas ainda não pavimentadas e Gustavo Kabitschke, bem como das galerias construídas para a
também sem uma rede de captação das águas das chuvas, levando contensão de enchentes, no trecho entre a Rua Paschoa Lazarotto
então, juntamente com a água, muito entulho (lixo, galhos e pedras) Toniolo e Rua São Pedro, no bairro Rio Verde.
para a região mais baixa. Somado a isso, estão às irregularidades nas
construções muito próximas ao córrego que passa entre a Rua Gustavo 15. Ofício nº. 202/2016 - solicita a limpeza e desassoreamento do
kabitschke e a Rua Sudão, onde pode ser observado também o córrego da Rua Sudão e seus afluentes em frente ao ginásio de
esporte Rio Verde
descarte de muito lixo que acaba interrompendo o fluxo da água.
16. Indicação Legislativa nº. 378/2016 - solicita execução de obras de
Levando em consideração todos estes fatores, solicitamos também revitalização da Rua Gustavo Kabitschke, desde seu início na Estrada
diversas outras ações da administração municipal, como pode ser visto da Ribeira até o término no bairro Jardim Modelo.
a seguir:
17. Ofício nº. 026/2017 – solicita informações sobre as medidas que
1. Ofício nº. 026/2013/GVAFS – solicita serviço de limpeza e estão sendo tomadas para que os problemas cotidianos de enchentes
desobstrução de bueiro localizado na Rua Princesa Isabel, em frente da Rua Gustavo Kabitschke, localizado no Bairro Rio verde e Jardim
ao número 1522, Bairro Jardim Fátima
Santa Úrsula, sejam solucionados.
2. Ofício nº. 099/2013/GVAFS – solicita canalização da vala localizada
na Rua Sudão, próximo ao número 656, bairro Alto da Cruz III, com 18. Indicação Legislativa nº. 1048/2017 - Solicito a realização de obra
instalação de galeria de escoamento.
de alargamento da Rua Gustavo Kabitscke entre a Rua Getúlio Vargas
3. Ofício nº. 123/2013/GVAFS - serviço de limpeza e desobstrução de até a Estrada da Ribeira.
bueiro localizado na Rua Princesa Isabel, em frente ao número 1522,
Bairro
Jd
Fátima. 19. Ofício nº. 012/2018 - solicita que seja solucionado problemas
4. Ofício nº. 178/2013/GVAFS – solicita a manutenção do bueiro da cotidianos de enchente da Rua Gustavo Kabitschke, localizado no
Rua Líbia próximo ao número 846.
Bairro Rio verde e Jardim Santa Úrsula.
5. Ofício nº. 180/2013/GVAFS – solicita a manutenção do canal fluvial
da Rua Gustavo Kabitschke, localizado na Planta Santa Úrsula. 20. Ofício nº. 013/2018 - solicita a limpeza e manutenção da Rua
6. Ofício nº. 181/2013 - solicita a revitalização do canal fluvial da Rua Gustavo Kabitschke, bem como das galerias construídas para a
Gustavo Kabitschke, localizado na Planta Santa Úrsula.
contensão de enchentes, no trecho entre a Rua Evaristo da Veiga e
Rua São Pedro, no bairro Rio Verde.
7. Ofício nº. 182/2013/GVAFS - solicita dragagem do Rio Atuba próximo
à Rua Gustavo Kabitschke, localizado na Planta Santa Úrsula.
21. Ofício nº. 019/2018 – solicita a limpeza e desassoreamento do
córrego da Rua Sudão e seus afluentes em frente ao ginásio de
8. Ofício nº. 032/14 – solicita a manutenção das galerias construídas esporte Rio Verde.
para a contensão de enchentes, na Rua Gustavo Kabitschke, próximas
à esquina com a e Rua Rodésia, no bairro Rio Verde.
22. Ofício nº. 021/2018 - solicita a limpeza e desassoreamento do Rio
Atuba e seus afluentes como medidas de contenção de enchentes no

Campanha da Fraternidade 2018
Fraternidade e superação
da violência: Em Cristo
somos todos irmãos
Este ano a Campanha da Fraternidade
realizada anualmente pela Igreja Católica,
aprofundará a reflexão sobre o tema
violência e tem como objetivo promover a
cultura da paz, da reconciliação e da
justiça.
Busca também analisar as múltiplas
formas de violência, considerando suas
causas e consequências na sociedade
brasileira, especialmente as provocadas
pelo tráfico de drogas Identificar o alcance
da violência nas realidades urbana e rural
de nosso país, propondo caminhos de
superação a partir do diálogo, em sintonia
com o Ensino Social da Igreja.

ATENÇÃO SERVIDOR

SERVIDORES OCUPANTES DO CARGO DE
ASSISTENTE DE ALUNOS PRECISAM ENTRAR
COM REQUERIMENTO PARA TER DIREITO AO
ENQUADRAMENTO NO CARGO DE EDUCADORES
INFANTIS.
Em dezembro de 2017, foi
aprovada na Câmara Municipal de
Colombo, a Lei nº1455/2017, que
dispõe sobre o enquadramento de
servidores ocupantes do Cargo de
Assistente de Alunos como
Educadores Infantis.
De acordo com a legislação, os
ocupantes de Cargo de Agente de
A s s i s tê n c i a , a d m i t i d o s p o r
concurso público no cargo de
A ssi ste nte de A lu n o s co m
provimento até o ano de 2009, com
titulação em magistério ou curso

superior deverão ser enquadrados
no Plano de Cargos e Carreira do
Magistério do Município como
Educadores Infantis.
Mas o enquadramento não se dará
de forma automática. Para ter o
direito, é necessário que o servidor
interessado
entre
com
requerimento no RH da Prefeitura
Municipal. Outro ponto importante
é o prazo para o pedido de
enquadramento, que é de 60 dias
da data da publicação da Lei

