
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

 

                   “DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”   

              Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990- 2° Piso – Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

    
   

Glorinha, 18 de julho de 2017. 
 
 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 17 p.p. esta Casa Legislativa apreciou 
as seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 
 

Projeto de Lei N° 034/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no 
valor de R$ 23.719,55 (vinte e três mil, setecentos e dezenove reais e cinquenta 
e cinco centavos) junto à Secretaria Municipal de obras, Viação e Serviços 
Públicos” (APROVADO). 
 

Projeto de Lei N° 035/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no 
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) junto à Secretaria Municipal da Fazenda” 
(APROVADO). 
 

Projeto de Indicação N° 006/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja a 
ementa é a seguinte: “No sentido de que seja realizada a Semana Municipal de 
Valorização da Vida no município de Glorinha. (APROVADO). 
 

Requerimento N°111/2017 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizada análise a fim de viabilizar a instalação 
de um gerador de energia elétrica no Centro do Municipal de Saúde Silval 
Guazelli” (APROVADO). 

 
Requerimento N° 112/2017 de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que a placa de sinalização de trânsito 
localizada na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, n°15.111, Centro/Glorinha-RS, 
seja realocada para um local mais adequado, pois a mesma está atrapalhando 
o trânsito de veículos no local, haja vista a aproximação desta com a referida 
via Pública” (APROVADO). 
 
 Requerimento N° 113/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico e financeiro a fim 
de viabilizar a pavimentação da Estrada do Rincão e da Estrada do Maracanã, 
vias estas que dão acesso à Escola Municipal São Pedro”(APROVADO). 
 

Requerimento N° 114/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Balcão Cidadão do município realize o 
serviço de emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social”. 
(APROVADO). 
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Pedido de Providências N°069/2017 de autoria da Verª. Geani Maria 

dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie o ensaibramento da Estrada Oscar Schonardie na altura do nº 
1.890 até a saída da referida via com a ERS-030” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°070/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber 

Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 
a limpeza geral de entulhos, móveis, galhos e etc., por todo o perímetro urbano 
do município” (APROVADO). 
 

                     Pedido de Providências N° 071/2017 de autoria do Ver. Ademar de 

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

providencie o ensaibramento da Estrada paralela a FreeWay após o viaduto da 

Estrada da Várzea” (APROVADO).                       

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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