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Em Sessão Ordinária realizada no dia 18 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 

Projeto de Lei Nº 033/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza a adoção de equipamento públicos e de verdes complementares 
por pessoas físicas e jurídica, e revoga a Lei Municipal Nº 332, de 28 de agosto de 
1998.” (Aprovado) 
 

Requerimento Nº 043/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a criação 
do programa “Semana de Conscientização e Segurança do Trânsito.” (Aprovado) 

 

Requerimento Nº 049/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a 
ementa é a seguinte: “que seja realizado estudo técnico a fim de instalar uma faixa 
de pedestre elevada em frente ao Centro Municipal de Saúde Sinval Guazelli.” 
(Aprovado) 

 

Requerimento Nº 050/2022 – de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel, cuja 
a ementa é a seguinte: “A viabilidade de estudo técnico, para Secretaria de Educação, 
que comtemple o ano de 2023, turno inverso nas escolas municipais.” (Aprovado) 

 

Pedido de Providências Nº 026/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado o conserto e a manutenção da estrada 
Valmiro Modinger.” (Aprovado) 

 

Pedido de Providências Nº 028/2022 – de autoria dos Vers. Everaldo Dias 
Raupp e Sílvia de Oliveira Eccel, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo 
Municipal providencie o conserto e vistoria da ponte localizada no Beco Arlindo 
Eccel no bairro Maracanã, bem como a limpeza e roçada de todo o beco.” (Aprovado) 

 
Pedido de Providências Nº 029/2022 – de autoria do Ver. Eduardo dos Santos 

Pires, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja feita a manutenção na rua Deoclécio 
Ferrugem, com a rua Ataliba Alves, no centro de Glorinha.” (Aprovado) 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores 


