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                                                                                 Glorinha, 27 de fevereiro de 2018. 

 

 

 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 26 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 

 

Requerimento N°011/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a disponibilização de transporte escolar 

municipal no turno da tarde para alunos da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Álvaro Ferrugem que residem na localidade do Passo Grande” 

(APROVADO). 

 

 Pedido de Providências N°017A/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 

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

providencie a retirada dos canos de propriedade do município localizados na Rua 

Arlindo Ferrugem, n°387, uma vez que o local está servindo impropriamente para o 

acúmulo de lixo e proliferação de mosquitos” (APROVADO). 

 

 Pedido de Providências N°018/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 

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

providencie a roçada da estrada São Sebastião, localizada no Passo Grande, nas 

proximidades da parada 138 na ERS 030” (APROVADO). 

 

 Pedido de Providências N°019/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

providencie a manutenção da Rua Aldo Carvalho, no trecho desprovido de 

pavimentação asfáltica, especialmente nas proximidades do N°435, tendo em vista 

as precárias condições que a referida via pública se encontra” (APROVADO). 

 

 Pedido de Providências N°020/2018 de autoria do Ver. Erico Homero 

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

abertura de vala na Rua João Rocha, bem como o ensaibramento e patrolamento 

da referida via pública, por toda sua extensão” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°021/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a limpeza e 

a manutenção da Rua Venâncio dos Santos, tendo em vista o aumento de 

deformidades no local, o que está causando o início de buracos na referida via 

Pública” (APROVADO). 
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Pedido de Providências n°022/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

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

manutenção de todas as vias públicas não calçadas no centro do município” 

(APROVADO). 

 

Pedido de Providências n°023/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 

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

providencie o patrolamento e o ensaibramento por toda a extensão da Estrada 

Otacílio Soares” (APROVADO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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