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                                                                                            Glorinha, 19 de junho de 2018 
 
 
 

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

seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 

 

Projeto de Lei N°024/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja 

ementa é a seguinte: “Institui o sistema de coleta seletiva dos resíduos secos 

recicláveis no município de Glorinha e dá outras providências” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°027/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja 

ementa é a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial 

no valor de R$6.541,60 (seis mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta centavos) 

junto à Secretaria Municipal de Saúde” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei Complementar N°001/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja 

ementa é a seguinte: “Acrescenta o Art.67-A a Lei Municipal n° 1.036/2008, que 

dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Glorinha” 

(APROVADO). 

  

          Projeto de Indicação N°006/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa 

é a seguinte: “Que o Executivo Municipal elabore Projeto de Lei que assegure o 

pagamento de adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e 

aos agentes de combate às endemias, nos termos da Lei Federal n°11.350/2006 e 

da Lei n°13.342/2016” (APROVADO). 

       

       Requerimento N°046/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é 

a seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico afim de viabilizar transporte para 

as pessoas que estão fazendo curso de corte e costura do SENAI no Glorinha 

Futebol Clube” (APROVADO). 

 

Requerimento N°047/2018 de autoria do Ver. Oscar Berlitz, cuja ementa é a 

seguinte: “Que seja realizada parceria entre o município e a Associação de 

Proteção e Esterilização de Animais de Glorinha- APESAG, a fim promover 

palestras sobre o tema bem-estar animal nas escolas municipais” (APROVADO). 

 

Requerimento N°048/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, cuja 

ementa é a seguinte: “No sentido de solicitar junto à Agência Nacional de 

Telecomunicações esclarecimentos sobre a falta de sinal de telefonia das 

operadoras Oi, Vivo, Tim e Claro, na localidade do Maracanã (zona urbana e rural)”  

(APROVADO). 
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Pedido de Providências N°052/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

providencie o estudo de viabilidade afim de realizar a poda de árvores que estão 

atrapalhando a visibilidade das câmeras de monitoramento localizadas nos 

seguintes endereços: (1) Av. Avelino Maciel Neto em frente a oficina Injecar; (2) 

Rua João Osvaldo Rosa em frente a Loja Lebes e (3) Praça Nossa Senhora da 

Glória” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°053/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

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

manutenção das Estradas Dom Feliciano e Frederico Augusto Berwig, por toda a 

extensão das mesmas” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°018/2018 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 

Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo de 

Glorinha, cópias do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI dos 

prédios públicos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Cônego 

Wagner e do Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem, ambos localizados neste 

município” (APROVADO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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