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                                                                                 Glorinha, 20 de março de 2018 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 19 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei N°011/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Altera o artigo 1º da Lei Municipal n° 1452/2012, que autoriza a 

municipalização de trecho urbano da rodovia RS030, e dá outras providências” 

(APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°013/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor 

de R$10.000,00 (dez mil reais) junto à Secretaria Municipal da Fazenda” 

(APROVADO). 

 

Requerimento N°014/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

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

disponibilização de internet móvel 4G no município de Glorinha” (APROVADO). 

 

Requerimento N°015/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a fim de instalar 

um Centro de Registro de Veículos Automotores (CRVA) no Município de 

Glorinha” (APROVADO). 

  

Requerimento N°016/2018 de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares, cuja 

ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas técnicas a fim de solucionar a 

queda de tensão e a constante falta de energia elétrica nas seguintes localidades 

do município de Glorinha, quais sejam Estrada Beco do Sadi, Estrata Beco do 

Pinheiro, Estrada Otacílio Soares, Estrada Beco dos Soares, Av. 04 de Maio e nas 

proximidades das Agropecuária Santa Teresinha” (APROVADO). 

 

Requerimento N°017/2018, de autoria do Ver. João Carlos Soares e da Verª. 

Geani Mª dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o 

estudo de viabilidade a fim de adotar um sistema de triagem no Centro Municipal 

de Saúde Sinval Guazelli, possibilitando a identificação de prioridades no 

atendimento de acordo com o risco e a gravidade da enfermidade” (APROVADO). 

 

Requerimento N°018/2018, de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, 

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

reabertura da Estrada que liga a Estrada Capão da Lagoa à ERS-030, próximo à 

parada 122” (APROVADO). 
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 Pedido de Providências Nº024/2018, de autoria do Ver. Everaldo Dias 

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

providencie a instalação de alarmes, bem como monitoramento nas Escolas 

Municipais São Pedro e Coronel Sarmento (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°025/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

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

instalação de luminárias entre as paradas 132-A e 133-A, na ERS-030” 

(APROVADO). 

 

Pedido de Providências Nº026/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber 

Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal, através da 

Secretaria de Meio Ambiente, faça uma revisão nas figueiras que encontram- 

se com galhos podres, especificamente nas figueiras situadas nas vias 

públicas do município” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências Nº027/2018, de autoria do Ver. José Flávio 

Ckless Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 

providencie o conserto das “sequelas” deixadas por reparos realizados na 

extensão da Rua Antônio Peixoto, no centro de Glorinha” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°028/2018, de autoria do Ver. João Carlos 

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

providencie a pintura de todos os quebra-molas existentes no município, bem 

como a colocação de proteção (guarda-corpos) na ponte localizada nas 

proximidades da empresa FIBRAPLAC, e ainda, que seja realizada o 

alargamento de alguns quebra-molas existentes na Av. Avelino Maciel Neto, 

entre o Beco Alvorada e a empresa FIBRAPLAC” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°006/2018, de autoria do Ver. Rafael 

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

Executivo Municipal relatório especificando o número de vagas 

existentes nas duas creches municipais até a presente data, informando 

o número de vagas em creche(s) que esteja sendo paga com dinheiro 

público, bem como quantas crianças estão na fila de espera por vagas” 

(APROVADO). 

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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