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Glorinha, 14 de março de 2023 
 
 
 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 14 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Executivo e do Legislativo Municipal. 

 
 

Requerimentos Nº 015/2023 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Estudo técnico junto ao órgão competente, sobre a eficiência 
e necessidade das grades de proteção na Rotatória da Av. Avelino Maciel Neto com 
a Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho.” (Aprovado) 
 

Requerimentos Nº 016/2023 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Estudo técnico junto a Secretaria da Juventude, Esportes e 
Cultura, em criar um projeto, a fim de proporcionar atividades físicas e culturais à 
crianças, jovens e idosos de ambos os sexos, tendo em vista que atualmente as 
atividades existentes, são mais voltadas ao gênero masculino.” (Aprovado) 
 

   Pedido de Providências Nº 009/2023 – de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira 
Eccel, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
Manutenção (Roçada, Patrolamento e Ensaibramento) do Beco do Guerino por toda 
sua extensão, bem como a manutenção(reparo) na ponte localizada no mesmo.” 
(Aprovado) 

 
   Pedido de Providências Nº 010/2023 – de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira 

Eccel, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
Roçada e Pintura de todo meio-fio ao longo da via asfaltada na localidade do 
Maracanã.” (Aprovado) 

 

   Pedido de Providências Nº 011/2023 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie 
Schmidt, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja efetuada a limpeza e roçada da 
Estrada Ozi Costa, por toda sua extensão.” (Aprovado) 
 

     
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores    


