Tunápolis, SC, 18 de setembro de 2015.

DIGNÍSSIMA MESA DIRETORA E DEMAIS VEREADORES,

Requerimento nº06/2015

O Vereador que esta subscreve, Após ouvido o colendo Plenário e caso
aprovada esta Proposição, requer seja enviado expediente ao Ao Exmo. Sr. MIGUEL
SCHNEIDER, DD. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional de ITAPIRANGA SC, conforme segue:
Considerando o período de abandono da construção da sede do Centro de
Referência de Assistência Social (CRAS) de Tunápolis, que se encontra com as obras
paradas há tempo e a estrutura correr o risco de se deteriorar antes mesmo de estar
disponível para a população.
Considerando que a construção da referida obra do CRAS é de inteira
responsabilidade do Governo do Estado de Santa Catarina;
Considerando ainda, os problemas de fornecimento de energia elétrica na
região, de forma especial no município de Tunápolis, que não recebe investimentos há
décadas;
Considerando os reajustes feitos em demasia na conta dos consumidores pela
CELESC nos últimos doze meses;
Considerando que em março de 2015, durante a realização da Extenoleite no
município de Santa Helena, o Secretário Miguel Schneider afirmou em entrevista a
Rádio legal FM que o Governo do Estado estaria trazendo uma tecnologia da Alemanha
para suprir as deficiências energéticas em Santa Catarina;
Considerando o anúncio recente por parte do governo estadual na aplicação de
aproximadamente R$ 133.000,00 para as obras de infraestrutura do Estado nos
municípios de abrangência da Secretaria de Desenvolvimento Regional de Itapiranga;
Considerando a falta de informações a respeito do Asfalto da Fronteira, de Tunápolis a
Itapiranga;
REQUEIRO:
1) Informações de quando serão concluídas as obras da construção do CRAS em
Tunápolis e quais estão sendo os impedimentos e os motivos da paralização da
obra?

2) Em relação a afirmação feita em março deste ano, quais são os avanços ou os
investimentos feitos pelo Governo do Estado para melhorar o fornecimento de
energia elétrica?
3) Sobre os recursos que serão investidos na região por parte do Governo do
Estado, no que diz respeito as obras de infraestrutura e melhoramentos. O que
está previsto para ser investido na SC 496? As roçadas nas laterais serão feitas?
4) E em relação ao Asfalto da Fronteira: O mesmo segue como prioridade da SDR?
Há novidades sobre o assunto? Que informações novas há sobre o Asfalto?
Tunápolis, 18 de Setembro de 2015

Atenciosamente,
FLÁVIO ALBANO WENDLING
Vereador

