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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 ao setor competente seja efetuada a dragagem da entrada do canal da barrinha do Rio
Itajuba, tendo em vista que o mesmo está bastante assoreado, dificultando o fluxo de entrada e
saída das embarcações"

Nestes Termos
Pede Deferimento

Câmara de Vereadores de Barra Velha, 06 de maio de 2019.

REQUERIMENTO N° 024/2019
O Vereador que 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
Vereadores de Barra Velha, requer a Vossa Excelência seja submetido ao egrégio Plenário, Pedido de
Informação dirigido ao Senhor Prefeito Municipal, nos seguintes termos:

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 23190506
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"Requer sejam prestadas, de ofício a esta Casa de Leis, as seguintes informações e
providências, relativamente à obra de aterro com lodo e areia que está sendo executada por uma
draga no gramado do entorno da Ponte Pênsil, gerando impacto e danos ambientais naquele
aprazível recanto do nosso Município:
1 - Que a FUNDEMA - Fundação Municipal do Meio Ambiente encaminhe cópias dos
licenciamentos ambientais, permitindo a execução da obra;
2 - Quem está realizando o aterro?
3 - O que pretende o Município seja feito no local? Existe projeto?
4 - Houve pedido da Associação de Moradores para a execução de tal obra? Qual o motivo
alegado?

Nestes termos, pede deferimento.

Sala das Sessões, 06 de maio de 2019.
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