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Glorinha, 10 de julho de 2018 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 9 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Requerimento N°054/2018, de autoria dos Vereadores Erico Homero Scherer, 

Everaldo Dias Raupp, Geani Maria dos Santos Duarte, Oscar Weber Berltiz e João 

Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “que seja viabilizada a extensão de rede coletora 

de esgoto nas ruas Antônio Peixoto, Deoclécio Ferrugem (com saída para a rua Ataliba 

Alves), entre outras que houverem a necessidade” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°060/2018, de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

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

manutenção das estradas Passo do Portão, Maracanã e Rincão (Sede dos Alemães), 

tendo em vista as péssimas condições de rodagem em alguns pontos específicos das 

citadas vias” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°061/2018, de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize a 
manutenção com ensaibramento e roçada em ambos os lados da Estrada Afonso 
Corrêa” (APROVADO). 

 
Pedido de Informação N°022/2018 de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares, 

cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal cópias 
de documentos (laudos, atestados, etc.) relacionados aos serviços de higienização, 
dedetização e de desratização dos prédios públicos das Escolas Municipais de Ensino 
Fundamental Ary Soares, Álvaro Ferrugem, Coronel Sarmento e São Pedro e das 
Escolas Fundamentais de Ensino Infantil Maria Celma Mendes Peralta e Isdra 
Adraham Isdra, todas localizadas neste município” (APROVADO). 

 

 Pedido de Informação N°024/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas a esta Casa Legislativa, por 

meio de relatório, informações (razão social, valor mensal, vigência do contrato, 

atividade desempenhada e o valor já pago até a presente data) de cada umas das 

empresas terceirizadas que prestam serviços ao município” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°025/2018, de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é 

a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, uma lista com os 

nomes de todos os membros que compõem a Coordenadoria Municipal de Defesa 

Civil do município de Glorinha” (APROVADO). 
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