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Em Sessão Ordinária realizada no dia 28 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Executivo e do Legislativo Municipal. 
 
   
           Requerimento Nº 010/2023 – de autoria dos Vers. Dorival Dirceu Medinger e 
Delmir E. Mello Maciel, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado reforço de 
sinalização de transito-revitalização da via (pintura das faixas preferencial para 
pedestres e sinalização do Perímetro Urbano) no município de Glorinha, com a 
maior brevidade possível.” (Aprovado) 
 

   Requerimento Nº 011/2023 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, todos os laudos 
de higienização e manutenção dos aparelhos de Ar-Condicionado das repartições 
públicas do nosso município (escolas, secretarias e unidades de saúde).” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 012/2023 – de autoria dos Vers. Ademar de Oliveira e 

Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado o recapeamento 
de asfalto na rodovia 290brs9105 (Denominada Av. 4 de Maio, rodovia que liga BR- 
290-Freeway ao perímetro urbano de Glorinha) por toda sua extensão, bem como a 
reposição/substituição dos redutores de velocidade em frente à Escola Álvaro 
Ferrugem com a maior brevidade possível.” (Aprovado) 
 

    Requerimento Nº 013/2023 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Estudo de viabilidade técnica e financeira no intuito de solicitar 
o fornecimento de uniformes a todo quadro de Monitores do Transporte Escolar.” 
(Aprovado) 

 
    Requerimento Nº 014/2023 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 
viabilizar a manutenção e melhorias na Academia de Saúde, junto ao Posto USF, 
pois a mesma precisa com urgência de reparos nos aparelhos, assim como a 
calçada na frente e também a colocação de bancos na área coberta para os 
usuários.” (Aprovado) 

 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores    


