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Glorinha, 22 de fevereiro de 2023 
 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 22 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Executivo e do Legislativo Municipal. 
 

   Requerimento Nº 008/2023 – de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja 
a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo de viabilidade administrativa e 
jurídica com Urgência, para que o atendimento da emergência da Unidade de Saúde 
Synval Guazzelli seja realizado através dos telefones da Secretaria Municipal de 
Saúde, quais sejam (51) 3487-1082 e (51) 999614104, tendo em vista que o atual 
convênio realizado pelo município por meio do PROJETO CHAMAR 192 encontra-
se ineficiente.” (Aprovado) 
 

    Requerimento Nº 009/2023 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt 
e demais vereadores que subscrevem, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado 
estudo de viabilidade técnica e financeira, para contratação de empresa 
especializada em instalação e manutenção de Câmeras de Monitoramento.” 
(Aprovado) 
 

                Pedido de Informação Nº 003/2023 – de autoria da Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre o edital Nº009/2022, referente a Revitalização e Restauração do 
Pórtico de Acesso ao Município.” (Aprovado) 
 
               Pedido de Informação Nº 004/2023 – de autoria da Ver. Rafael Schönardie 
Schmidt, cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Mu-
nicipal informações sobre o Requerimento Nº064/2022.” (Aprovado) 
 

               Pedido de Informação Nº 005/2023 – de autoria da Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal, encaminhe relatório 
detalhado, sobre os investimentos realizados na AGROINDÚSTRIA, referente aos 
valores recebidos no ano de 2020, da Consulta Popular realizada no ano de 2019.” 
(Aprovado) 

 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores    


