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Glorinha, 28 de agosto de 2018 
 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 27 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 

 
Emenda N°001/2018 ao Projeto de Lei N°009/2018, de autoria do Poder 

Legislativo, cuja ementa é a seguinte: “Art. 1º Fica denominada “ESTRADA DO 
VALE” a via pública municipal localizada no Distrito 03, composto pelas 
localidades de Vila Nova, Rincão São João, Morro do Tigre, município de Glorinha, 
com início na Estrada da Boa Vista, com extensão de aproximadamente 1.091 
metros, nos termos do mapa e do memorial descritivo em anexo” (APROVADO). 

 
Projeto de Lei N°009/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 

seguinte: “Denomina Estrada do Vale, a via pública localizada no Distrito 03, 
composto pelas localidades de Vila Nova, Rincão São João e Morro do Tigre, 
conforme mapa e memorial descritivo em anexo” (APROVADO). 

 
Requerimento N°058/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas todas as providências necessárias a fim 
de realizar a regularização dos pontos de táxis no município de Glorinha” 
(APROVADO). 

 
Requerimento N°059/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 

é a seguinte: “Sejam tomadas medidas a fim de viabilizar a construção de um 
abrigo no ponto de transporte coletivo na esquina da travessa Ernesto Peixoto 
com a Estrada Dom Feliciano” (APROVADO). 

 
Requerimento N°060/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 

é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas a fim de viabilizar a troca da areia da 
quadra de esportes localizada no Loteamento Bela Vista, bem como sejam 
colocadas lixeiras e bancos na praça do referido loteamento” (APROVADO). 

 
Requerimento N°061/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos Duarte, 

cuja ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a colocação das placas de 
sinalização de trânsito que encontram-se à disposição do Departamento de 
Trânsito do município, haja vista existir solicitações de vereadores sobre a 
presente demanda” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°076/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize reparos na 
iluminação pública da Av. 04 de Maio” (APROVADO). 
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Pedido de Providências N°077/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção/limpeza das paradas de ônibus situadas pela extensão da Av. Dr. 
Pompílio Gomes Sobrinho, tendo em vista o acúmulo de água em frente às 
mesmas” (APROVADO). 

 
Pedido de Informação N°033/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre quantos táxis estão cadastrados no município, bem como 
quantos estão em plena atividade” (APROVADO). 

 
Pedido de Informação N°034/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “que seja enviado ao Poder Legislativo, 
informações sobre quais motivos o rolo compactador de propriedade do município 
encontra-se nas dependências da empresa FIBRAPLAC, bem como seja enviado à 
esta Casa Legislativa planilha de controle da referida máquina e os comprovantes 
dos valores arrecadados pelo empréstimo do aludido maquinário” (APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°035/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre qual é a atual situação das obras do calçamento da Rua Poggi 
Marcos dos Reis e da Rua Benjamin Soares, bem como informações sobre o 
andamento da construção da Quadra Poliesportiva Rafael Silva de Britto” 
(APROVADO). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

      Secretaria da Câmara de Vereadores 
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