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                                                                                 Glorinha, 15 de fevereiro de 2018. 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 14 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
 Veto Total à Emenda Impositiva n°018/2017, da Verª Geani Maria dos Santos 
Duarte, ao Projeto de Lei N°058/2017. (APROVADO). 
 

Requerimento N°005/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que sejam adotadas medidas pelos Correios para que seja retomada 
a entrega domiciliar de correspondências em toda zona urbana do Município de 
Glorinha” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°007/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja viabilizada a troca da câmera de monitoramento localizada 
na praça Nossa Senhora da Glória para o outro lado da rua, bem como seja 
trocado de lado o poste situado na entrada da Av. Avelino Maciel Neto, o que 
possibilitará melhor visibilidade em ambos os locais citados” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°012/2018 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Municipal, através do Departamento 
de Trânsito, tome medidas necessárias a fim de fiscalizar e inibir o 
estacionamento de veículos sobre as calçadas do Loteamento Bela Vista” 
(APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°013/2018 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 Rua Valdemar Alexandre da 
Silveira, Pda.133-A” (APROVADO). 

 
 Pedido de Providências N°014/2018 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 
patrolamento e ensaibramento da Rua Poggi Marcos dos Reis, bem como seja 
realizada a colocação de canos na referida via pública nos locais em que for 
necessário” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°015/2018 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer 

e Ver. João Carlos Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo 
Municipal providencie na Estrada Otacílio Soares a substituição de parte da 
tubulação existente, para canos com diâmetro maior, para melhor distribuição da 
água, visando atender as residências ali existentes” (APROVADO). 
 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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