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Glorinha, 04 de julho de 2017. 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 03 p.p. esta Casa Legislativa 
apreciou as seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 
 

Requerimento N° 101/2017 de autoria da Verª. Silvia de Oliveira Eccel, cuja 
a ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas a fim de viabilizar a 
contratação de um (a) psicólogo (a) através de processo seletivo simplificado 
para atender famílias de baixa renda junto à Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social” (APROVADO). 
 
 Requerimento N° 102/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo no sentido de viabilizar a 
instalação de rede de abastecimento de água na Rua Valdemar Schonardie” 
(APROVADO). 
 

Requerimento N° 103/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade no sentido de 
providenciar curso de costura industrial no município” (APROVADO). 
 

Requerimento N° 104/2017 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado agendamento de uma 
reunião na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, para tratar 
sobre assuntos de interesse local e em especial sobre os índices de violência 
no município de Glorinha, bem como os registros de roubos, furos, abigeatos, 
violência doméstica, homicídios e tráfico de drogas” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N° 062/2017 de autoria do Ver. Erico Homero 
Scherer, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a instalação de duas luminárias na Estrada Vila Nova, n° 1.951, na 
localidade de Vila Nova” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N° 063/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber 
Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a colocação de canos em frete a parada 138, bem como a limpeza 
do valo existente nas proximidades. Além disso, solicita-se que seja realizado 
o desentupimento do bueiro localizado ao lado da parada supracitada, onde 
inicia a Estrada São Sebastião (antiga Estrada do Anjú)” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N° 064/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber 
Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie manutenção na calçada localizada entre o trecho do Loteamento 
Bela Vista e a empresa FIBRAPLAC, realizando reparos e limpeza, arborização 
do canteiro, bem como colocação de grama no local” (APROVADO). 
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Pedido de Providências N° 065/2017 de autoria do Ver. João Carlos 

Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie patrolamento e ensaibramento por toda a extensão da Estrada 
Otacílio Soares, bem como da Estrada Capão da Lagoa” (APROVADO). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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