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INDICAÇÃO Nº 0023/2019
Por proposição do Vereador infra-assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa de
Leis, requer que esta Indicação seja submetida ao Plenário, para apreciação e envio ao Senhor Prefeito
Municipal, visando:
"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine,
através da SEMEC - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, seja efetuada a
regravação do Hino Oficial de Barra Velha, de imensurável contribuição da saudosa Professora
Débora de Pádua Júlio. Que o nosso belo Hino Oficial possa ser regravado com
acompanhamento de orquestra ou banda musical, entoação por coral, adquirindo uma roupagem
musical atualizada, a ser propagada nos eventos oficiais do Município"
Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 21 de março de 2019.

INDICAÇÃO Nº 0024/2019
Por proposição do Vereador infra-assinado, nos termos do Regimento Interno desta Casa de
Leis, requer que esta Indicação seja submetida ao Plenário, para apreciação e envio ao Senhor Prefeito
Municipal, visando:
"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine
junto às diversas secretarias e órgãos envolvidos, sejam proporcionadas melhorias para o Bairro
Escalvado, importante recanto do nosso Município que concentra em torno de 250 famílias, sendo
sede do Rodeio Nacional, evento turístico de destaque no calendário de eventos oficiais, que
atrai anualmente expressivo contingente de turistas e apreciadores da cultura e tradição gaúcha.
Que o Poder Público possa contribuir com o desenvolvimento do Bairro, prestando as
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seguintes melhorias:
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
1 - desentupimento e limpeza de bueiros;
2 - patrolamento e macadamização das ruas, refazendo as lombadas nos locais preexistentes e
identificados com placas;
3 - roçada, limpeza geral e drenagem do terreno do Posto de Saúde;
4 - reforma, manutenção e repintura dos abrigos de pontos de ônibus;
Coordenadoria de Iluminação Pública
1 - Melhoria da Iluminação Pública com a instalação de lâmpadas mais potentes;
2 - Troca de lâmpadas queimadas
SEPLAN - Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
1 - Elaboração de projeto de uma rotatória de acesso ao Bairro, de modo a proporcionar uma
revitalização e melhor aspecto visual. Desenvolver gestões visando a sua implantação junto à
concessionária Auto Pista Litoral Sul, de forma a caracterizar o seu reconhecimento e definição
oficial com Bairro do nosso Município;
Diretoria de Trânsito
1 - Instalação de placas de nomenclatura de ruas do Bairro;,
Cadastro
1 - cadastramento de todos os imóveis do bairro, integrando-os na malha urbana do Município e
habilitando os seus proprietários como contribuintes do erário;
Nestes Termos, Pede Deferimento
Câmara de Vereadores de Barra Velha, 21 de março de 2019.
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