Câmara de Vereadores de Apiúna
Estado de Santa Catarina

RESUMO DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 22 DE MARÇO DE 2021
Na noite de 22 de Março de 2021 em
reunião
ordinária
os
vereadores
discutiram diversos assuntos, dentre eles
foram aprovadas 2 indicações, 1 moção e
1 projeto de lei.
Votação Única do
Resolução nº 1/2021:

Projeto

de

REVOGA DISPOSIÇÕES ANTERIORES
DA
RESOLUÇÃO
47/2020
E
ESTABELECE PROVIDENCIAS
INDICAÇÕES
Nº 17/2021 do Vereador GILMAR
FORMAGI, O vereador sugere ao
Executivo tomar as devidas providencias para tornar via pública, a rua particular localizada na
comunidade Ribeirão Jundiá, 1º entrada antes da Igreja Assembleia de Deus, para que assim a via
possa ser denominada de EULINDO CERUTTI.
Nº 18/2021 do Vereador VALDIR MARTINS, Para que o executivo municipal promova um estudo e
a implantação de uma lombada na rua Estrada Geral Ribeirão Basílio, nas proximidades da
residência do Sr. Lindomar Dubiella. Justificativa: Os moradores estão solicitando uma lombada na
localidade, tendo em vista que, alguns veículos passam em alta velocidade desrespeitando a
velocidade máxima permitida e colocando a vida de pessoas inocentes em risco.
MOÇÕES
Nº 2/2021 do Vereador CLESIO BERNARDI, Moção de Apelo ao DNIT: O vereador que subscreve a
presente, vem apelar ao DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes para que
efetue as seguintes melhorias no sistema viário na cidade de Apiúna na Rodovia de sua
competência: 1. Alteração dos pontos de ônibus existente para novos locais onde exista
acostamento. 2. Instalação e sinalização de lombadas eletrônicas para controle de velocidade e
segurança 3. Sinalizações de velocidade, atenção, pontos de ônibus, faixas de pedestres. 4.
Recapeamento da malha asfáltica desde o bairro Subida até o Ribeirão das Cabras.
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A próxima sessão ordinária foi marcada pelo Presidente da Câmara Euclides Pedroso para o dia
05/04/2021 as 19:00 hora

Apiúna, 05 de Abril de 2021.

