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Glorinha, 26 de junho de 2018 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 25 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Indicação N°008/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa 

é a seguinte: “Dá nova redação ao parágrafo do Art.16-E da Lei N°797/2005, Art.16-

F, II, da Lei N°797/2005, e dá outras providências” (APROVADO). 

 

 Requerimento N°051/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 

viabilizar a construção de um sumidouro na Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Ary Soares, ou seja, providenciada outra solução recomendável pelo 

setor técnico referente ao esgoto existente na referida Escola” (APROVADO). 

 

 Requerimento N°052/02018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo financeiro a fim de disponibilizar 

transporte para os glorinhenses que fazem o NEEJA em Santo Antônio da 

Patrulha, conforme disponibilização de transporte realizada pelo município no ano 

de 2017” (APROVADO). 

 

 Pedido de Providências N°054/02018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

providencie a colocação de redutor de velocidade em frente à Escola Municipal 

Coronel Sarmento” (APROVADO). 

  

 Pedido de Providências N°055/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber 

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

colocação de grade de proteção (guarda-corpos) na ponte nova localizada na 

Estrada das Contendas, bem como seja realizada a limpeza e a pintura da ponte 

situada na Estrada do Maracanã, nas proximidades do n°3.800” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°019/2018 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 da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Cônego Pedro Wagner e do Colégio 

Estadual Deoclécio Ferrugem, ambos localizados neste município” (APROVADO). 
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