
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 
 

                   “DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”   

              Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990- 2° Piso – Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

  
 
                                                                                     Glorinha, 03 de abril de 2018 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 02 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei N°016/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Dispõe sobre o recebimento de patrocínio pelo Poder Público a 

eventos realizados no território do município de Glorinha e dá outras 

providências” (APROVADO). 

 

Requerimento N°022/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizada a manutenção do 

acostamento da ERS-030 por todo o perímetro compreendido ao município de 

Glorinha” (APROVADO). 

 

Requerimento N°023/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade técnica e 

financeira a fim de possibilitar o calçamento do trecho que liga as Ruas 

Dinamarca e Venâncio dos Santos” (APROVADO). 

 

Requerimento N°024/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade técnica e 

financeira a fim de possibilitar a construção de acostamento por todo o perímetro 

industrial da Av. Avelino Maciel Neto” (APROVADO). 

 

Requerimento N°025/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a revitalização e a construção de um 

muro na área do cemitério da lomba localizada no Maracanã, bem como seja 

providenciada a devida acessibilidade no local” (APROVADO). 

 

    Requerimento Nº026/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas providências a fim de notificar 

o proprietário da área onde encontram-se estacionados os caminhões ao 

lado do prédio de número 2570, tendo em vista o acúmulo de barro no 

asfalto da Av. Avelino Maciel Neto”(APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°010/2018, de autoria do Ver. Rafael 

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

Legislativo cópia integral do processo relativo ao ofício individual 

n°067/2017 remetido por este Vereador à Senhora Cristiane Soares 

Raupp (Agente Fiscal)” (APROVADO). 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 

http://www.glorinha.rs.gov.br/

