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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA DE 

VEREADORES 

ERNANDES TADEU MACHADO 

 

PEDIDOS DE INFORMAÇÕES 

01/2019 

 

  O Vereador Rafael da Silveira Nemitz, Líder da Bancada do Partido Social 

Democrático – PSD, nos termos do Art. 159 do Regimento Interno desta Casa, requer a 

essa Presidência que submeta ao Plenário deste Poder Legislativo e que seja encaminhado 

ao Senhor Tiago Gorski Lacerda, Prefeito Municipal, correspondência solicitando as 

seguintes informações: 

 

1- É notório o movimento intenso no trânsito de Santiago, principalmente com o 

aumento do número de veículos, o que repercute em acidentes e cometimento 

constante de infrações na área central. Ações tanto de fiscalização como de 

conscientização são extremamente urgentes por parte da Guarda Municipal, 

porém, esta possui um efetivo reduzido para dar conta da demanda de trabalho 

gerada pelo intenso fluxo de veículo em nossa cidade. Mais efetivo proporcionaria 

um trânsito mais seguro, em vários aspectos. Nesse sentido questionamos se Há 

previsão de realização de concurso público para suprir essa área? Havendo 

concurso, quantas vagas seriam disponibilizadas? 

 

2- O excesso de velocidade nas ruas centrais de Santiago é um dos grandes 

problemas em nosso trânsito. Nesse sentido, o emprego de radar portátil seria uma 

excelente ferramenta para auxiliar na conscientização dos motoristas infratores, 

por meio de punição financeira. A Administração Municipal deu início aos 

tramites necessários para adquirir o equipamento? Em caso positivo, há uma 

previsão para seu uso? Em caso negativo, o que impede a Prefeitura de 

adquirir o equipamento e coloca-lo em funcionamento? 

 

Santiago, 25 de Março de 2019. 

 

 

Vereador Rafael Nemitz 

Líder da Bancada do Partido Social Democrático – PSD 
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