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Glorinha, 29 de maio de 2018 

 
 

 
Em Sessão Ordinária realizada no dia 28 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 

 

 

Projeto de Lei N°020/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja 

ementa é a seguinte: “Acrescenta ação no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2018, autoriza a abertura de crédito especial no valor 

de R$223.009,00 (duzentos e vinte e três mil e nove reais) junto à Secretaria 

Municipal de Saúde e dá outras providências” (APROVADO) 

 

Requerimento N°039/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 

é a seguinte: “Que seja providenciada a implantação de faixa de travessia de 

pedestres na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho (ERS-030), em frente a parada 133-

A, no município de Glorinha, bem como seja providenciado a colocação de 

redutores de velocidade e placas de sinalização de pedestres e de redução de 

velocidade no referido local” (APROVADO) 

 

Requerimento N°040/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado o abatimento proporcional dos valores 

da conta de água a serem pagos pelos consumidores da CORSAN de Glorinha, 

tendo em vista que durante o período aproximado de uma semana a água que saía 

das torneiras estava com muita fuligem, sem as mínimas condições de consumo, 

bem como sem qualquer condição de lavar roupas e demais utensílios 

domésticos” (APROVADO) 

 

Pedido de Providências N°048/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

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

manutenção das paradas de ônibus do município, realizando corte de grama, 

limpeza e pintura nos referidos abrigos de transporte coletivo” (APROVADO) 

 

Pedido de Providências N°049/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

providencie o patrolamento, ensaibramento e roçada da rua Vanderlan Jost” 

(APROVADO) 
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Pedido de Informação N°015/218 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

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

informações sobre quais razões que ocasionaram o cancelamento dos cursos 

prestados pelo SENAR no âmbito municipal” (APROVADO) 

 

Pedido de Informação N°016/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 

menta é a seguinte: “Que seja enviado à esta Casa Legislativa, informações 

referentes ao Processo de Tombamento da Igreja Matriz Nossa Senhora da Glória, 

conforme Lei Municipal 1.363/2011, bem como quais providências foram adotadas 

até o presente momento no que tange a execução da obra de reforma da referida 

igreja” (APROVADO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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