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INDICAÇÃO Nº 0027/2019

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 à Secretaria de Obras e Serviços Públicos sejam efetuados reparos na camada asfáltica na
Rua Paraná, precisamente no acesso à UPA - Unidade Prisional Avançada, sanando os desníveis
e quebras do pavimento que persistem no local. Que a Secretaria de Obras possa efetuar um
serviço de retirada e substituição da base existente, recompondo o material (rachão), previamente
a colocação da camada asfáltica, permitindo maior durabilidade, face ao tráfego de veículos
pesados "

Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 26 de março de 2019.

REQUERIMENTO N° 0017/2019

O Vereador que a este subscreve, 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

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 9190326
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Vereadores de Barra Velha, requer a Vossa Excelência seja submetido ao egrégio Plenário,
requerimento dirigido ao Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, fundamentado nos
seguintes termos:

"Requer ao Secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano seja encaminhada
a esta Casa de Leis cópia do convênio firmado recentemente entre a Prefeitura e CASAN,
estabelecendo que a CASAN pagará à Prefeitura pelos consertos de buracos abertos no asfalto
de ruas do Município em seus serviços de manutenção na rede de distribuição de água"

Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 26 de março de 2019.
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