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                                                      Glorinha, de 18 setembro de 2018 
 
 

 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 18 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
 
Projeto de Resolução N°003/2018, de autoria do Poder Legislativo, cuja 

ementa é a seguinte: “Art.156. As reuniões ordinárias serão semanais, realizando-
se às segundas-feiras, com início às 19:00 horas” (APROVADO). 

 
Requerimento N°067/2018, de autoria da Verª Geani Mª dos Santos Duarte, 

cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo a fim de viabilizar a celebração 
de Convênio entre o município de Glorinha e a defensora Pública do Estado do Rio 
Grande do Sul, com o objetivo de atender pessoas comprovadamente de baixa 
renda, tendo como pressuposto que as mesmas encontram-se cadastradas no 
Cadúnico” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°081/2018, de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
colocação de redutores de velocidade em frente à Unidade Básica de Saúde 
localizada na rua João Osvaldo Rosa” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°082/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo municipal providencie a limpeza 
do valo localizado na junção da estrada Frederico Augusto Berwig com a estrada 
das Contendas” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°083/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o reparo 
da cratera localizada na junção das estradas das Contendas, do Maracanã e do 
Rincão” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°084/2018 de autoria da Verª Geani Mª dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
retirada do lixo que encontra-se nas lixeiras localizadas na Freeway, no perímetro 
de Glorinha” (APROVADO). 
 
Pedido de Informação N°037/2018 2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre quais são os motivos que o veículo Ford Fiesta, Placa ITV 4260, 
encontra-se na garagem da Secretaria Municipal as Saúde” (APROVADO). 

 
 

Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara de Vereadores 
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