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INDICAÇÃO Nº 0025/2019
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 a
instalação de um ponto de ônibus com abrigo defronte à Escola Municipal Prefeito Bernardo
Aguiar, em Pedras Brancas"

Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 25 de março de 2019.

INDICAÇÃO Nº 0026/2019
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:
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"Apresenta Indicação ao Chefe do Poder Executivo Municipal para que determine a
instalação de um ponto de ônibus com abrigo na Vila Paraguai, próximo ao Mercado Litoral"

Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 25 de março de 2019.

OFICIO DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA Nº 0026/2019
Barra Velha, 22 de março de 2019.

Senhor Valter Marino Zimmermann
Prefeito Municipal de Barra Velha/SC

Excelentíssimo Senhor,
Com os cordiais cumprimentos, vimos apresentar-lhe questionamentos complementares ao
Requerimento nº 09/2019, do Vereador Thiago Pinheiro, aprovado em Sessão Ordinária de ontem (21),
atendendo solicitação do Vereador Alex Palmital, relativamente à fábrica de tubos que estaria em vias de
implantação pela Administração Municipal. Tais informações são pertinentes e necessárias, visando
esclarecer oficialmente à população, tendo em vista os comentários desencontrados que estão
circulando nas redes sociais.
Seguem as questões então propostas:
1 - Os equipamentos para a pretendida fábrica estão sendo comprados efetivamente?
Em quais condições? Procede a informação de que os equipamentos estariam sendo doados?
2 - Qual o contingente de mão-de-obra a ser contratado? Qual o custo previsto?
3 - Qual a estrutura física a ser montada? Qual o custo previsto?
4 - Qual o custo das instalações elétricas com extensão de rede, implantação de rede
trifásica?
5 - Qual a produção a ser gerada? Existe uma previsão por bitola?
Colocamo-nos, com vivo interesse, na expectativa de suas informações, para que tenhamos

Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura
de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Este documento pode ser verificado em:
www.camarabarravelha.sc.gov.br/doc
pelo código 8190325

Página 2 / 3

Diário Oficial da Câmara de Barra Velha/SC
EDIÇÃO Nº 8 de Segunda-Feira - 25 de Março de 2019
um posicionamento oficial, possibilitando orientar a população que nos vem interpelando a respeito.
Atenciosamente,

REQUERIMENTO N° 0016/2019
O Vereador Alex Palmital, com apoio dos demais Edis subscritos, no uso de suas atribuições
legais, com fulcro no art. 32, inciso XIV da Lei Orgânica Municipal c/c art. 243, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara de Vereadores de Barra Velha, requer a Vossa Excelência seja submetido ao egrégio
Plenário, Pedido de Informação dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, nos seguintes termos:
"Requer seja apresentado a esta Casa de Leis um relatório das ruas já pavimentadas
na atual administração, constantes da relação anexa, relativas a Projetos de Lei do Executivo
aprovados em 2017 e 2018. Quanto às ruas com pavimentação em execução ou por
executar, requer seja apresentado um cronograma de execução do serviço, informando qual o
critério de prioridade que está sendo obedecido"
Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 25 de março de 2019.
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