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Em Sessão Ordinária realizada no dia 09 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 

Requerimento N°027/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que sejam adotadas medidas pelos Correios para que seja 

realizada a entrega domiciliar de correspondências na rua Odone da Silva Dutra, 

centro do município de Glorinha” (APROVADO). 

 

Requerimento N°028/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 

é a seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico a fim de que seja viabilizado o 

calçamento do trecho que liga a rua Ataliba Alves à rua Venâncio dos Santos” 

(APROVADO). 

 

Requerimento N°029/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 

viabilizar atendimento médico na Unidade do Maracanã nas quintas-feiras no 

período da tarde, uma vez que o atendimento ocorre somente no período da 

manhã e não está atendendo a demanda existente, bem como seja viabilizado 

atendimento médico em turno integral às terças-feiras na Unidade de Saúde do 

Capão Grande” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências Nº035/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de 

uma boca de lobo no final da rua Getúlio Soares Silveira” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências Nº036/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 

instalação de redutores de velocidade na Rua Dinamarca, nas proximidades do 

portão de acesso ao Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°037/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal a instalação de 

câmeras de vídeo-monitoramento nas dependências internas e externas das escolas 

municipais de Educação Infantil Isdra Abraham Isdra e Maria Celma Mendes Peralta” 

(APROVADO). 
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Pedido de Providências N°038/2018, de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie uma forma 

de estacionamento de mão única na rua Venâncio dos Santos” (APROVADO). 

 

 

 

 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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