
 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 06/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais 

desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes, 

seja estudada a possibilidade de realizar a pintura na ponte em direção ao bairro Boa 

Vista, nas imediações do Loteamento Orquídea. 

 

a) Justificativa: É uma reivindicação dos moradores, pois a ponte não fica visível 

para os motoristas, principalmente durante a noite e pode ocasionar acidentes. 

 

b) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais 

desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Transportes, 

seja estudada a possibilidade de colocação de uma travessia elevada na rua Paulo 

Ernesto Horst, no bairro Alesgut, proximidades da área verde. 

 

b) Justificativa: É um pedido dos moradores e demais pessoas que utilizam a via, 

devido ao grande fluxo de veículos. 

 

Sala de Sessões da Câmara, 08 de Março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 07/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais 

desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Planejamento e Mobilidade 

Urbana, seja estudada a possibilidade de recolocar uma parada de ônibus em frente a 

Apae, na Avenida Um Leste, bairro Centro Administrativo. 

 

a) Justificativa: Muitas pessoas utilizam o transporte público todos os dias, é uma 

solicitação da comunidade, especialmente das pessoas que frequentam a Apae e o 

abrigo de ônibus ajudaria muito na comodidade, principalmente em dias de chuva 

ou muito sol. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 08 de Março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 08/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais 

desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja estudada a 

possibilidade de colocação de uma nova fachada no posto de saúde Anna Antoni, do 

bairro Boa Vista. 

 

a) Justificativa: É um pedido da comunidade, para melhorar a identificação do 

prédio. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 08 de Março de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Aline Röhrig Kohl Pedro Hartmann   Diego Tenn Pass 

Vereadora                                    Vereador              Vereador 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 045/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Obras, Viação 

e Transportes, seja estudada a possibilidade de realizar a construção de travessia 

elevada com faixa de pedestres na rua Fernando Ferrari, um pouco antes do 

entroncamento com a Avenida 2 leste, próximo a Escola de Educação Infantil 

Girassol. 

 

a) Justificativa: Com base em informações dos pais das crianças que frequentam a 

escola de educação infantil, quase toda a semana, nesta esquina ocorrem acidentes, 

uma vez que a Rua Fernando Ferrari é preferencial até chegar à Avenida 2 Leste. 

Como já ocorreu acidentes onde um carro chegou a entrar no pátio na escola, os 

pais estão com receio de que algo aconteça com as crianças, em virtude disso, 

também pedimos que seja dado uma atenção especial e urgente a este pedido. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereador 
 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 046/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja 

estudada a possibilidade de acrescentar no pacote do pré-natal informações sobre 

primeiros socorros, e que este encontro, assim como a visita ao Hospital Ouro 

Branco e a palestra com a profissional da psiquiatria, seja condicionante para quem 

realizar o parto pelo pacote gestante. 

 

a) Justificativa: Uma das maiores preocupações dos pais é que algo aconteça com 

seus filhos e que os mesmos estejam preparados para darem corretamente os 

primeiros socorros, visto que uma atitude pode ser crucial a vida dos menores 

 

 

b) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja 

estudada a possibilidade de disponibilizar mais um médico no Posto de Saúde do 

bairro Boa Vista. 

 

b) Justificativa: Especialmente no inverno, onde as pessoas adoecem mais, a 

população carece de atendimento. É uma reivindicação da comunidade, para que 

se tenha mais fichas de atendimentos. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereador 
 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 047/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Indústria e 

Comércio, seja estudada a possibilidade de fornecer uma atenção especial ao bairro 

Boa Vista na questão da empregabilidade.  

 

a) Justificativa: Já fazem 2 meses que a Piccadilly fechou sua filial no bairro, e 

muitas pessoas não tinham direito ao seguro desemprego, estando sem nenhuma 

renda. E praticamente todos os funcionários ainda estão desempregados. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 09 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereador 
 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 052/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Obras, Viação 

e Transportes, seja estudada a possibilidade de criação de três bicicletários no 

município de Teutônia, sendo um na Rua 3 de Outubro, no Bairro Languiru, outro 

na Rua Capitão Schneider, no Bairro Canabarro e no Centro Administrativo, na 

Prefeitura. 

 

a) Justificativa: Este pedido e iniciativa é de um grupo de ciclistas do município 

que já utilizam de outros momentos e atividades para estimular o uso da bicicleta. 

O pedido de implantação de bicicletários servirá além de estimular o uso da 

bicicleta como meio de transporte por meio da criação de um espaço seguro para 

estacionar a bicicleta. E ao mesmo tempo uma ação educativa quando se mostra 

que 12 bicicletas podem ocupar o espaço de um carro. Segue em anexo projeto 

desenhado por um arquiteto que participa do grupo de ciclistas. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 23 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereador 
 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 053/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Planejamento 

e Mobilidade Urbana, seja estudada a possibilidade de colocação de um abrigo de 

ônibus em frente ao Posto de Saúde Anna Antoni, no Bairro Boa Vista. 

 

a) Justificativa: É uma solicitação da comunidade local, para maior segurança e 

comodidade de quem utiliza a referida parada de ônibus. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 23 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereador 
 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 062/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que através da Secretaria Municipal da Fazenda, seja 

estudada a possibilidade de realizar as seguintes alterações no orçamento 

municipal de 2019. 

 

PROGRAMA AÇÃO PRODUTO/OBJETIVO 

55 – Serviços 

Postais 

55.02 – Criação de 

postos de Correios 

Criação de novos postos de atendimento 

dos correios 

76 – 

Desenvolvimento 

da Produção 

Vegetal 

76.02 - Programa 

Milho Troca Troca 

Repasse auxílio financeiro aos agricultores 

para a aquisição de sementes de milho, 

subsidiando 50% 

02 – 

Planejamento 

Governamental 

02.18 – Saneamento 

Básico 

Visando a saúde das comunidades, 

investindo no abastecimento de água 

potável, o manejo de água pluvial, a coleta 

e tratamento de esgoto, a limpeza urbana, o 

manejo de resíduos sólidos e o controle de 

pragas e qualquer tipo de agente 

patogênico. 

 2.19 – Cercamento 

Eletrônico 

 

104 - Lazer 

Comunitário 

104.04 – Criar praças e 

parque de lazer com 

equipamentos para 

pessoas portadoras de 

PCDs 

Incentivar que as pessoas portadoras de 

PCDs tenham espaços para a prática de 

atividades físicas, promovendo a integração 

e novos adeptos 

103 – Desporto 

Comunitário 

103.06 – Valorizar e 

difundir atividades 

esportivas 

Auxiliar entidades que sejam referência no 

âmbito do esporte no município. 

34 – Assistência 

Médica e 

Odontológica 

Especializada 

34.41 – Aquisição de 

Próteses Dentárias 

Prestar atendimento a população que 

necessita deste serviço 

34 – Assistência 

Médica e 

Odontológica 

Especializada 

34.42 – Aquisição de 

óculos 

Prestar atendimento as crianças em idade 

escolar que necessitam de óculos para 

facilitar o aprendizado 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

TEUTÔNIA 

 

 
19 Programas 

Integrados 

19.06 – Implantação 

do Centro de Atenção 

Psicossocial 

Atender as pessoas em unidades 

especializadas em saúde mental. Fazendo 

tratamento e reinserção social de pessoas 

com transtorno mental grave e persistente. 

 

E alteração do programa: 

 

PROGRAMA AÇÃO PRODUTO/OBJETIVO 

47 – Ensino 
Fundamental- 
Ano Iniciais 

47.14 – Programa 
enfocando saúde, 
higiene, sexualidade, 
violência doméstica e 
valores morais e éticos 
para os alunos das 
escolas municipais 

Oportunizar atividades pedagógicas 
diferenciadas enfocando saúde, higiene, 
sexualidade, violência doméstica e valores 
morais e éticos dos alunos das escolas 
municipais 

 

 

 

 Justificativa: É uma solicitação de toda comunidade local, visando realizar um 

melhor atendimento dos serviços públicos para esta.  

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 27 de setembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

                        Vereadora 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 074/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Educação, seja 

estudada a possibilidade de implantar aulas de artes marciais nas escolas 

municipais.  

 

Justificativa: Sabemos que o esporte traz e dá diversas oportunidades de 

aprendizado e disciplina. A implantação deste projeto daria novas oportunidades 

para nossas crianças. 

 

Sala de Sessões da Câmara, 18 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 075/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através das secretarias competentes, seja feita a 

realização de campanhas mais frequentes e intensas contra o uso das drogas e das 

DSTs no município. 

 

Justificativa: Sabemos dos inúmeros e crescentes casos de drogadição e de 

doenças sexualmente transmissíveis na região e município. 

 

Sala de Sessões da Câmara, 18 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 079/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites regimentais 

desta Indicação que através da Secretaria Municipal de Saúde, seja estudada a 

possibilidade de colocação de uma nova fachada no posto de saúde Anna Antoni, do 

bairro Boa Vista. 

 

a) Justificativa: É um pedido da comunidade, para melhorar a identificação do 

prédio. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 25 de outubro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

Aline Röhrig Kohl Pedro Hartmann   Diego Tenn Pass 

Vereadora                                    Vereador              Vereador 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 092/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Transportes, seja estudada a possibilidade de manutenção da área 

verde, especialmente da pista de caminhada, no Loteamento Rosalete, no bairro 

Boa Vista. 

 

b) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria competente, seja 

estudada a possibilidade de realizar a manutenção e pintura dos brinquedos da 

praça da rua Frederico Pott, no bairro Teutônia. 

 

 

Justificativa: É uma reivindicação da comunidade. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 08 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 093/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria competente, seja 

estudada a possibilidade de compra de viatura e armamento para a Brigada 

Militar. 

 

 

Justificativa: O pedido se justifica para auxiliar no trabalho da Brigada e melhorar 

a segurança para todos os munícipes. 

 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 08 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA DE VEREADORES DE 

TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 102/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da secretaria competente, seja estudada a 

possibilidade de alterar a data da prova do concurso público para o dia 23 de 

dezembro de 2018. 

 

Justificativa: A prova ficou próxima ao Natal, é uma data onde as lojas ficam com 

horários estendidos, muitas vezes contratam pessoas para trabalharem nesse 

período, e fica difícil para quem trabalha no comércio conseguir dispensa no dia 

do sábado para participar com concurso público. 

 

Sala de Sessões da Câmara, 28 de novembro de 2018. 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl  

    Vereadora                

 

 
 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 109/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Transportes, seja estudada a possibilidade de pavimentar a rua Lino 

Weirich, no Loteamento Colina Verde, bairro Teutônia. 

 

a) Justificativa: A comunidade solicita porque a referida rua não possui boa 

trafegabilidade, especialmente pelos veículos pesados que entram no 

loteamento para levar material de construção e/ou outras entregas, os mesmos 

e os moradores acabam tendo que utilizar uma propriedade particular para 

acessar as casas. 

 

b) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Transportes, seja estudada a possibilidade de pintura de brinquedos e 

reforma nos bancos, bem como a troca de lâmpadas na área verde na Rua 

Frederico Pott, no Bairro Teutônia. 

 

b) Justificativa: É um pedido dos moradores. 

 

c) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Transportes, seja estudada a possibilidade de limpeza e roçadas na área 

verde da rua Alvys Hofstater, no Bairro Canabarro. 

 

c) Justificativa: É uma solicitação da comunidade que mora próximo ao local. 

 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 06 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 110/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Saúde, seja 

estudada a possibilidade dos postos de saúde terem horário diferenciado no 

período de rematrícula escolar. 

 

Justificativa: É um pedido de diversos pais que trabalham no mesmo horário 

de funcionamento dos postos de saúde e que se saírem no horário de trabalho 

perdem benefícios que auxiliam suas famílias durante o mês. 

 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 06 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 



 

          ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL      

     CÂMARA DE VEREADORES DE     

                        TEUTÔNIA 

 

 

 

 

 

INDICAÇÃO N° 115/2018 

 

 

Senhor Presidente! 

Senhores Vereadores! 

 

 

a) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Transportes, seja estudada a possibilidade de pavimentação da rua 

Avenida 1 Sul, trecho a partir da rua Evaldo Hilgemann, até o 

entroncamento com a rua 3 de Outubro, no bairro Centro Administrativo. 

 

a) Justificativa: É um pedido dos moradores, que inclusive já apresentaram 

problemas de saúde devido a poeira. Também é uma via importante, muito 

utilizada e que faz ligação entre os bairros.  

 

b) Indico o encaminhamento ao Poder Executivo Municipal, após os trâmites 

regimentais desta Indicação que, através da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Transportes, seja estudada a possibilidade de pavimentação da rua 

Adolfo Hunsche, no trecho que faz o entroncamento com a rua Dr. Hercio 

Pêgas, no bairro Teutônia.  

 

b) Justificativa: É uma solicitação da comunidade. 

 

 

Sala de Sessões da Câmara, 13 de dezembro de 2018. 

 

 

 

 

  Aline Röhrig Kohl 

 Vereadora 


