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                                                                                     Glorinha, 27 de março de 2018 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 26 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 

 

Projeto de Lei N°002/2018 de autoria do Vereador João Carlos Soares, cuja 

ementa é a seguinte: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de 

circuito interno nas agências bancárias localizadas no Município de Glorinha e dá 

outras providências” (APROVADO). 

 

Requerimento N°019/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a substituição e/ou manutenção da 

lâmpada de sinalização existente no topo da torre situada ao lado da parada 128 

na ERS-030, no município de Glorinha” (APROVADO). 

 

Requerimento N°020/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo a fim de viabilizar a construção 

de calçada por toda a extensão da rua Venâncio dos Santos, tendo em vista o 

trânsito intenso de pedestres, principalmente de crianças” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°029/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

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

instalação de galerias no arroio que deságua na CORSAN, bem como o 

alargamento da estrada Afonso Corrêa, nestas imediações, uma vez que o 

município já possui as galerias” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°030/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

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

patrolamento e ensaibramento de todas as ruas localizadas no Condomínio Casa 

de Campo” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°031/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

providencie o ensaibramento da estrada Afonso Corrêa, aproximadamente 200 

metros da entrada da estrada Fernando Ferrari, bem como seja colocada 

proteção no bueiro existente no referido local” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°032/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

providencie o patrolamento e o ensaibramento da Estrada Fernando Ferrari e  
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da Estrada Vila Nova por toda a extensão das mesmas, bem como seja 

realizada roçada nos pontos necessários” (APROVADO). 

  

Pedido de Providências N°033/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

providencie a manutenção e conservação de todas as estradas do interior do 

município, tendo em vista as péssimas condições em que as mesmas 

encontram-se, cujo objetivo principal é a prevenção de acidentes e possíveis 

tragédias” (APROVADO). 

  

Pedido de Providências N°034/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

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

tome medidas no sentido de providenciar a notificação do proprietário do 

terreno localizado na Rua Vanderlan Jost, nas proximidades do nº 395, nos 

termos do que dispõe o Código Municipal de Posturas, tendo em vista o 

grande acúmulo de lixo no local, conforme fotos anexadas ao presente pedido 

de providências” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação Nº 007/2018 de autoria do Ver. João Carlos 

Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado à esta Casa Legislativa, 

cópia integral do processo relativo ao Pregão Eletrônico RP nº 069/2017, bem 

como cópias dos processos nº 2125/2017, 2330/2017 e 3190/2017” 

(APROVADO). 

 

Pedido de Informação Nº008/2018 de autoria do Ver. Rafael 

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

Legislativo cópia integral dos processos nº 808/2017 e 842/2017” (APROVADO). 

Pedido de Informação Nº009/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder 

Legislativo Municipal informações sobre qual foi a participação efetiva do 

município de Glorinha na festa GARDEN MUSIC FESTIVAL 2018 e, caso tenha 

havido participação, seja enviado ao Legislativo as licenças específicas para a 

realização do referido festival” (APROVADO). 

 

 

 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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