
INDICAÇÃO M01012018. 
AUTOR: Alex Vargas - PMDB 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADO 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 
Câmara Municipal de 	 - 

ASSESSORIA DE PLENÁRIO 
PN Z  O C O L O 

DATA  
Horário:Oh 	nin 
Entrega: (') mios 

correio 

W' 1 

"Indica a mesa diretora do Poder Legislativo a rei1iõ, 
de uma homenagem especial a empresa Dagoberto 

Barcelios, pelo aniversário de lOOra JMARAMUNtcI pAL  

Senhor Presidente, 
	 CAÇAPAVA DO SUL - RS 

Senhores Vereadores: 	 APROVADO EM 	
° ____ 

O Vereador abaixo firmado membro efethe J,ta C61J1 
Casa das Leis, após tramitação, em conformidade com o que determina o 
Regimento Interno, INDICA a mesa diretora do Poder Legislativo a 
realização de uma homenagem especial a Empresa Dagoberto Barcelios, 
pelo aniversário de 100 anos. 

JUSTIFICATIVA: 

O reconhecimento justifica-se pela importância sócio-
econômica da empresa para o município. Fundada em abril de 1918, 
por Dagoberto Fontoura de Barcellos, a empresa é uma das pioneiras 
na produção de cal para construção e calcário agrícola. 

O parque industrial abriga três fábricas de calcário com 
capacidade de produção de mais de um milhão de toneladas por ano, uma 
moderada fábrica de cal para construção com capacidade de produção anual 
de 160 mil toneladas, uma fábrica de argamassa com capacidade de 
produção anual de 120 mil toneladas e uma fábrica de fertilizantes de 
ultima geração. 

Hoje, a empresa detém 70% do mercado gaúcho de cal e 30% 
do mercado de calcários. A qualidade dos produtos DB é atestada pela 
certificação ISSO 9001 e diariamente monitorada através de análises de 
amostras dos produtos, em laboratório próprio. 

Rua Barão de Caçapava, 621 - CEP 96.570-000 - Caçapava do Sul - RS 
Internet: www.camaracacaDava.rs.aov.br  Email: contatocacapava.rs.gov.br  

Fone: (55) 3281-2044 12428 



*4 

4 

PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES I  

4*=M Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

A Dagoberto Barceilos gera mais de 1500 empregos diretos e 
indiretos e está sempre constantemente investindo em novas tecnologias e 
na qualificação de seus colaboradores, como forma de manter-se sempre a 
frente no atendimento das necessidades do mercado. 

A política da empresa favorece o desenvolvimento de 
capacidade produtiva local, fortalece empreendedores, mobiliza a atividade 
econômica que produz transformações sociais no entorno. 

À apreciação dos Nobres Pares. 

SALA DAS SESSÕES, JoÃo MANOEL DE LIMA E SILVA, 07de março de 2018. 
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Alex Vargas 

Vereador 
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