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Em Sessão Ordinária realizada no dia 04 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Poder Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei Nº 008/2018 de autoria do Vereador Erico Homero Scherer, cuja 

emenda é a seguinte: “Denomina Beco Manoel Crescêncio, a via pública localizada 

no Distrito de Vila Nova, conforme mapa e memorial descritivo em anexo”. 

(APROVADO) 

 

Requerimento Nº 041/2018 de autoria dos Vereadores Oscar Weber Berlitz e 

Geani Maria dos Santos Duarte, cuja emenda é a seguinte: “Que seja suspensa a 

cobrança da tarifa de esgoto no município de Glorinha até que o serviço esteja 

plenamente regular, uma vez que existem vários entupimentos e vazamentos na 

rede de esgoto, tornando o referente serviço ineficiente”. (APROVADO) 

 

Requerimento Nº 042/2018 de autoria do Vereador Everaldo Dias Raupp, cuja 

emenda é a seguinte: “Que seja disponibilizado um canal de atendimento (0800) ao 

cliente durante 24 horas por dia, 07 (sete) dias por semana”. (APROVADO) 

 

Requerimento Nº 043/2018 de autoria dos Vereadores João Carlos Soares, 

Geani Maria dos Santos Duarte e Oscar Weber Berlitz, cuja emenda é a seguinte: 

“Que seja viabilizada a substituição da câmera de videomonitoramento existente na 

Av. 04 de Maio, nas proximidades da via de acesso a freeway, bem como a 

realocação da câmera de videomonitoramento localizada na ERS-030, próximo da 

parada 122 e da Estrada Vila Nova”. (APROVADO) 

 

Requerimento Nº 044/2018 de autoria do Vereador João Carlos Soares, cuja 

emenda é a seguinte: “Que seja disponibilizado um espaço adequado para 

possibilitar o recolhimento de embalagens de agrotóxicos e produtos veterinários”. 

(APROVADO) 
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Pedido de Providências Nº 050/2018 de autoria da Vereadora Geani Maria dos 

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

providencie roçada na Estrada José Constant, principalmente no trecho com 

pavimentação asfáltica”. (APROVADO) 

 

Pedido de Informação Nº 017/2018 de autoria do Vereador Everaldo Dias 

Raupp, cuja emenda é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 

cópias de todos os Termos de Ajustamento de Conduta firmados nos últimos 05 

(cinco) anos entre o município de Glorinha e proprietários de loteamentos, bem 

como seja remetido à esta Casa Legislativa relatório da situação do cumprimento 

de cada um dos referidos Termos de Ajustamento de Conduta”. (APROVADO) 

 

Atenciosamente,  

           

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha  


