Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

Exmo. Senhor,
ADRIANO KLEIN
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores,
Iporã do Oeste, SC

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES nº 01/2020

Irmí Rohr Schneiders, Vereadora integrante desta Casa Legislativa, com
supedâneo na Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de 2011; no inciso IX, § 2º, art.
43, da Lei Orgânica Municipal, bem como nos dispositivos do Regimento Interno desta
Casa, depois de cumpridas todas as formalidades legais e regimentais, REQUER que
digne Vossa Excelência, encaminhar expediente ao Senhor, Lúcio Malmann,
digníssimo Prefeito Municipal, do município de Iporã do Oeste, reposta para as
seguintes questões:
I – Quantos conjuntos e lâmpadas de LED foram instalados no município
durante a atual gestão? Nesta questão, solicita-se o envio da cópia dos referidos
empenhos;
II – Quais locais e ruas foram contemplados com a instalação das lâmpadas de
LED?
III – Qual foi o critério adotado para a seleção e escolha dos locais em que
foram instalados os conjuntos e lâmpadas de LED?
IV – Que destino foi dado às Lâmpadas retiradas e substituídas pelas de LED?

Na certeza de podermos contar com as informações acima solicitadas, na
oportunidade, manifestamos nossas estimas e distintas considerações.
Iporã do Oeste, em 09 de março de 2020.

____________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereadora
E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores

JUSTIFICATIVA
Senhor presidente,
Senhores vereadores e vereadora,
Nos últimos anos, foram inúmeros os anúncios por parte do Executivo Municipal,
em entrevistas fornecidas para a Rádio Local, dando conta da compra e Instalação de
conjuntos e lâmpadas de LED. Também aqui na Câmara de Vereadores, a Tribuna por
diversas vezes foi usada para anunciar e enaltecer o feito.

Agora, recentemente, a Tribuna da Câmara foi usada para anunciar a compra de
mais de 200 lâmpadas e juntamente com esta informação, se divulgou alguns locais e
ruas que devem ser contempladas com a instalação das Lâmpadas.

Muitos munícipes questionam a necessidade desta instalação e os locais e ruas
que foram contemplados.

Neste sentido, senhores vereadores, faço este pedido de Informações, a
fim de compreender melhor a situação e obter respostas aos inúmeros
questionamentos recebidos em relação a essa questão.

Por fim, peço apoio dos nobres colegas para a aprovação deste requerimento.

Atenciosamente,
__________________
Irmí Rohr Schneiders
Vereadora
Iporã do Oeste, em 09 de março de 2020.
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