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Em Sessão Ordinária realizada no dia 02 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
 

Pedido de Providências Nº 013/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a instalação de duas luminárias na Av. 
Quatro de Maio, entre os pavilhões existentes na citada via pública e a garagem da 
empresa SOGIL, tendo em vista que o referido local é muito escuro e perigoso para 
as pessoas que fazem caminhada a noite, além de contribuir para que seja evitado 
furto de fiação de luz que está ocorrendo em outros trechos.” (Aprovado) 

 
          Pedido de Providências Nº 014/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a retirada dos PAVS da rótula da Av. Dr. 
Pompílio Gomes Sobrinho com a Av. Quatro de Maio e seja colocado concreto, pois 
a mesma encontra-se deteriorada e com péssimo visual.” (Aprovado) 
 
          Pedido de Providências Nº 015/2022 – de autoria da Verª. Silvia de Oliveira Eccel, cuja 

a ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a colocação de placas de indicação de 
travessia de animais (capivaras) antes e depois da ponte localizada nas 
proximidades da Escola Municipal Coronel Sarmento, a fim de preservar a vida dos 
animais que são mansos, evitando desta forma o atropelamento dos mesmos.” 
(Aprovado) 

 
         Pedido de Informação Nº 018/2022 – de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, cuja 

a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações 
sobre a diferença entre as leis dos municípios de Rolante e Glorinha, uma vez que 
naquele município é permitido a venda de produtos oriundos dos produtores rurais, 
seja de origem animal ou vegetal e no município de Glorinha não é permitido e/ou 
não é facilitado.” (Aprovado) 
 
          Pedido de Informação Nº 019/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo informações sobre 
quem é responsável por parte do município de Glorinha, pelo acompanhamento das 
obras de revitalização da Estrada Vila Nova.” (Aprovado) 

 
 

Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara de Vereadores    


