
                                                      REQUERIMENTO Nº. 0003/19 

Reitera requerimentos ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que o setor 
competente da Prefeitura informe a esta Casa em que pé está e o que é necessário para 
a conclusão das obras do prédio do Anfiteatro Municipal, localizado no Residencial 
Macaúbas. 
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Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa - 1º Secretário     Cássio Aparecido Pereira - Presidente 

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBA 

 O vereador que este subscreve vem, respeitosamente, na forma regimental e 

depois de ouvido o E. Plenário desta Casa, REITERAR os termos do Requerimento nº 

0007/18, de autoria de todos os vereadores, solicitando que o setor competente da 

Prefeitura informe a esta Casa em que pé está e o que é necessário para a conclusão das 

obras do prédio do Anfiteatro Municipal, localizado no Residencial Macaúbas. 

 

JUSTIFICATIVA: 

 As obras do prédio que abrigará o Anfiteatro Municipal já estão há um bom tempo 

paradas, sem nenhuma previsão de retomada, e a situação atual do prédio não é 

visualmente bonita, além do fator dos fenômenos naturais que agem degradando a sua 

estrutura, e o mais importante é que seu término é necessário para sua principal 

finalidade que é propiciar um centro de cultura e entretenimento para a população. 

 Gostaria realmente de obter essa informação, já que o Requerimento nº 0007/18 

(vide anexo) não mereceu qualquer resposta por parte da Administração. Na ocasião, o 

Secretário de Obras afirmou que em aproximadamente 20 dias daria todos os 

esclarecimentos, mas passados nove meses isso não aconteceu (vide anexo). 

Sala das Sessões Mário Lourenço Petrini, em 04 de fevereiro de 2019. 

 

Roberto Luiz Carósio 
Dr. Carósio (PR) - Autor 

 

 
 



                                                      REQUERIMENTO Nº. 0003/19 

Reitera requerimentos ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que o setor 
competente da Prefeitura informe a esta Casa em que pé está e o que é necessário para 
a conclusão das obras do prédio do Anfiteatro Municipal, localizado no Residencial 
Macaúbas. 

 

Proposição redigida por Victor Hugo Garavello Varella 

Lido na Sessão de 04/02/2019     Despacho em 04/02/2019 

Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_______          Ofício  nº ______/______ 

Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa - 1º Secretário     Cássio Aparecido Pereira - Presidente 



                                                      REQUERIMENTO Nº. 0003/19 

Reitera requerimentos ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que o setor 
competente da Prefeitura informe a esta Casa em que pé está e o que é necessário para 
a conclusão das obras do prédio do Anfiteatro Municipal, localizado no Residencial 
Macaúbas. 

 

Proposição redigida por Victor Hugo Garavello Varella 

Lido na Sessão de 04/02/2019     Despacho em 04/02/2019 

Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_______          Ofício  nº ______/______ 

Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa - 1º Secretário     Cássio Aparecido Pereira - Presidente 



                                                      REQUERIMENTO Nº. 0003/19 

Reitera requerimentos ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que o setor 
competente da Prefeitura informe a esta Casa em que pé está e o que é necessário para 
a conclusão das obras do prédio do Anfiteatro Municipal, localizado no Residencial 
Macaúbas. 

 

Proposição redigida por Victor Hugo Garavello Varella 

Lido na Sessão de 04/02/2019     Despacho em 04/02/2019 

Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_______          Ofício  nº ______/______ 

Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa - 1º Secretário     Cássio Aparecido Pereira - Presidente 



                                                      REQUERIMENTO Nº. 0003/19 

Reitera requerimentos ao Chefe do Executivo Municipal, solicitando que o setor 
competente da Prefeitura informe a esta Casa em que pé está e o que é necessário para 
a conclusão das obras do prédio do Anfiteatro Municipal, localizado no Residencial 
Macaúbas. 

 

Proposição redigida por Victor Hugo Garavello Varella 

Lido na Sessão de 04/02/2019     Despacho em 04/02/2019 

Secretaria - Providenciado em: _____/_____/_______          Ofício  nº ______/______ 

Nivaldo Rodrigues Ferreira da Costa - 1º Secretário     Cássio Aparecido Pereira - Presidente 

 


