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Venho através deste comunicar a Vossa Excelência que, em Sessão Ordinária 

realizada no dia 20 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes matérias de origem 

do Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei N°036/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$80.000,00 

(oitenta mil reais) junto à Secretaria Municipal de Saúde” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°037/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: 

“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$7.400,00 

(sete mil e quatrocentos reais), junto à Secretaria Municipal da Saúde” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°072/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize reparos nos banheiros 

públicos da Praça Nossa Senhora da Glória” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°073/2018, de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal de Obras, 

Viação e Serviços Públicos, providencie a retirada do borrachudo e o alargamento da 

Estrada Maracanã, nas proximidades do Número 4.220” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°074/2018, de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

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

proprietário do imóvel onde encontra-se o valão a céu aberto localizado paralelamente à 

rua Arlindo Ferrugem, para que seja viabilizada a devida canalização no local, bem como 

sejam tomadas outras providências a fim de solucionar tal situação, pois é caso de saúde 

pública” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências Nº075/2018, de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e 

João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize 

melhorias na Unidade Básica de Saúde do Capão Grande Cândido Pereira Filho, 

providenciando a colocação de lixeiras, bancos e um portão na entrada do mesmo, bem 

como seja criado um sistema de distribuição de fichas a partir das 08:00min da manhã” 

(APROVADO). 

Pedido de Informação Nº032/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa 

é a seguinte: “Que seja enviado à esta Casa Legislativa cópia integral do processo 

administrativo n°906/2018” (APROVADO). 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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