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                                                                                 Glorinha, 20 de fevereiro de 2018. 

 
 

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

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 

 Projeto de Indicação N°001/2018 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e 

Geani Maria dos santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo 

Municipal elabore Projeto de Lei a fim de inserir a corrida rústica no calendário 

oficial de eventos do município” (APROVADO). 

 

Requerimento N°006/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de 
viabilizar a transferência do orelhão existente na Av. Dr. Pompílio Gomes 
Sobrinho, nº 23.670, em frente à agência do Banco SICREDI, uma vez que que 
o local em que o mesmo encontra-se está causando transtornos para o 
estacionamento de veículos” (APROVADO). 
 

  Requerimento N° 008/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

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

informações sobre qual é o prazo para conclusão da obra referente a extensão 

de rede de água na Rua Valdemar Schonardie, no município de Glorinha” 

(APROVADO). 

 

Requerimento N°009/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião com a referida empresa 

CONCEPA para tratar de assunto local” (APROVADO). 

 

Requerimento N°010/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 

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

nomeação de candidatos aprovados no último concurso público, quais sejam 

operadores de máquina, motoristas e operários especializados” (APROVADO). 

 

 Pedido de Providências N°016/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal implante um projeto de 

arborização nas escolas do município” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°017/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

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

atualização do mapa do município, tendo em vista que o mesmo encontra-se 

desatualizado, bem como com o nome de ruas erradas” (APROVADO). 
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Pedido de Informação N°002/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

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

informações referentes ao número de atendimentos realizados durante o ano de 

2017 pela Secretaria Municipal de Educação, relativo aos serviços de 

fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°003/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

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

informações sobre o índice de aprovação individualizado de cada escola municipal 

do 3º ao 9º ano, bem como o índice total de aprovação, referente ao ano de 2017” 

(APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°004/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

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

informações sobre quantos médicos estão atendendo atualmente no Centro 

Municipal de Saúde Sinval Guazzelli, bem como quantas consultas foram 

realizadas no mês de janeiro e quantas foram agendadas para fevereiro de 2018, 

excluindo-se urgências e emergências” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°005/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, 

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

informações no sentido de saber quais razões que a Lei Municipal 

N°1.582/2013 não está sendo cumprida” (APROVADO). 

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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