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Glorinha, 08 de março de 2019 
 

 
 Em Sessão Ordinária realizada no dia 07 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal 
 
 
  Requerimento N°015/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a 
colocação de placas de sinalização de trânsito, indicando a velocidade máxima 
permitida na via e também uma placa de “PARE” na Rua Aldo Carvalho com a Rua 
Dinamarca, no centro do município” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°016/2019 de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte, 
cuja ementa é a seguinte: “Que realize a limpeza da Av. 04 de Maio por toda sua 
extensão” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°017/2019 de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte, 
cuja ementa é a seguinte: “Que a linha de ônibus Capão Grande Colegial, no turno 
da noite, seja estendida até a Pda.133-A em frente ao Condomínio Casa de Campo” 
 
 Requerimento N°018/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 
ementa é a seguinte: “que seja realizado estudo da viabilidade técnica no sentido 
de realizar perfuração de um poço artesiano ao lado do reservatório na Estrada 
Maria Etelvina, na localidade de Mato Grande, e também no Parque Municipal de 
Eventos Lídio da Silveira Peixoto” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°016/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
colocação de canos na Estrada Oscar Schonardie, próximo ao número 1.800, pois 
há vários moradores que encontra-se com dificuldades para transitar neste local, 
inclusive para ter acesso às suas residências” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°014/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre quais as providências que foram tomadas após uma vítima ser 
diagnosticada com dengue no município e quais as medidas/precauções que o 
município vem adotando para o combate desta e demais doenças” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°016/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviada ao Poder Legislativo Municipal uma 
lista com nome, CPF e CNPJ dos devedores (acima de R$ 5.000,00) de IPTU – 
Imposto Predial e Territorial Urbano” (APROVADO). 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
              Secretaria da Câmara de Vereadores 
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