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Glorinha, 15 de maio de 2018 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 14 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 

 

Projeto de Indicação N°004/2018 de autoria do Poder Legislativo cuja ementa é a 

seguinte: “Institui Política Municipal de desenvolvimento de turismo de meio rural no 

município de Glorinha” (APROVADO). 

 

Requerimento N°035/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a 

seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico a fim de viabilizar a instalação de 

playgrounds infantis na Praça Nossa Senhora da Glória (centro) e na Praça João 

Carlos Fialho Gomes (Loteamento Popular)” (APROVADO). 

 

Requerimento N°036/2018 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, cuja ementa 

é a seguinte: “Que seja realizado estudo a fim de viabilizar a confecção de uma placa 

descritiva com os dez mandamentos, para ser colocada na Praça Nossa Senhora da 

Glória” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°042/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal tome medidas a fim de 

padronizar os quebra-molas existentes nas vias públicas do município” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°043/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal tome medidas a fim de 

providenciar reparos no PAVS da rua Nadir Soares Ferrugem em frente aos números 

138 e 148” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°044/2018 de autoria da Verª. Geani M. dos Santos 

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

instalação de uma placa de “PARE” na rua Aldo Carvalho, esquina com a Av. Achiles 

Soares de Vargas” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°045/2018 de autoria da Verª. Geani M. dos Santos 

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

manutenção da Rua Aldo Carvalho, no trecho desportivo de pavimentação asfáltica, 

tendo em vista que a referida via pública encontra-se novamente sem condições de 

trafegabilidade” (APROVADO). 

     

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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