
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Of. nO 058/19 - GPC Carazinho, 06 de março de 2019.

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Daniel Weber,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/027/2019

Senhor Presidente:

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, oriundo dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido da

Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas, juntamente

com CO de dados, contendo as informações solicitadas acerca das medidas adota-

das no intuito de solucionar os problemas de alagamentos no Município.

Atenciosamente,

DDV
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MUNiCíPIO DE CARAZINHO
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

MEMO n° : 044/2019

DATA : 28/02/2019

DE : Secretaria Municipal de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

PARA : Secretaria de Administração

REFERÊNCIA.: OP N° 027/2019

Prezado Secretário;

Ao cumprimentá-los cordialmente, vimos através deste encaminhar resposta

ao OP citado, encaminhado pelo Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo -PSDB, em

anexo informações do engenheiro civil Alexandre Schneider.

Sem mais, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

DMG
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Secretária Municipal de Planejamento,

Urbanismo e Obras Públicas .-'-
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, URBANISMO E OBRAS PÚBLICAS

Carazinho, 22 de fevereiro de 2019.

De: Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas

Para: Vereador João Pedro Albuquerque de Azevedo

Assunto: OP n° 027/2019.

Conforme OP. n° 027/2019 - Câmara Municipal de Carazinho, o Vereador João Pedro

Albuquerque de Azevedo, solicita o fornecimento dos seguintes documentos e informações:

1) Obras realizadas pela Administração Municipal. a contar de janeiro de 2017. no intuito

de solucionar o problema de alagamentos que se tornaram frequentes em dias de chuva

forte no Município de Carazinho. especificando as medidas adotadas em relação a cada

bairro do Município que apresenta problemas nesse sentido. com indicação do valor total

investido com essa finalidade;

- Projeto de Microdrenagem nas ruas Dinarte da Costa e Paissandu foi realizado pela Seplan e

a execução da obra ficou a cargo da Secretaria de Obras, bem como os custos da obra;

- Projeto de Drenagem na Rua Ipanema (Processo Licitatório n° 5712018 - Tomada de Preço

nO 02/2018 - Contrato de Execução nO 61/2018), sendo a empresa Terraplenagem e

Pavimentação Alves Ltda responsável pela execução, e o valor investido nesta obra foi de

R$214.892,70;

2) Cópia integral dos projetos das obras citadas no item anterior.'

- Segue em anexo;

3) Indicação. por escrito. em relação a cada obra citada. da especificação dos materiais

utilizado. a quantidade de cada material. o custo final e o responsável técnico pela obra.

- Microdrenagem das ruas Dinarte da Costa e Paissandu: o projeto previa a utilização de 143

tubos de concreto PAI - 0 800 mm e a execução de 06 caixas grelhadas 1,20 x 1,20 (interno),

sendo que o projeto foi realizado pelo Eng. Alexandre R. Schneider (Seplan). Quanto a
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execução (custo final e responsável pela execução) deverá ser consultado a Secretaria de

Obras do Município;

- Drenagem da Rua Ipanema: o projeto foi realizado pela Eng. Civil Letícia Somavila (Seplan)

e a execução da obra ficou a cargo da empresa Terraplenagem e Pavimentação Alves Ltda

conforme ART de execução n° 9695413 e o custo da obra foi de R$214.892,70. A descrição

dos materiais está no projeto em anexo.

Ressaltamos e sugerimos que o OP n° 27/2019 de autoria do Vereador João Pedro

Albuquerque Azevedo deverá ser encaminhado para a Secretaria de Obras.

Sendo o que tínhamos a informar, encaminhamos para a vossa apreciação e

consideração superior e posterior encaminhamento ao Setor competente.
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