
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, 06 de fevereiro de 2018. 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 05 p.p. esta Casa Legislativa apreciou 
as seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

 

Requerimento N°001/2018 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, cuja 

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

perfuração de um poço artesiano industrial com tubulação geral de 50mm, ao lado 

da caixa d’água situada na Estrada Maria Etelvina da Cunha Bueno, na localidade 

de Mato Grande” (APROVADO). 

 

Requerimento N°002/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa 

é a seguinte: “Que seja viabilizada a colocação de placa de identificação no Centro 

de Atendimento Multidisciplinar ao Educando – Came, denominado Luís Felipe 

Marcelino Cardoso, conforme Lei Municipal n°1.931/2018” (APROVADO). 

 

Requerimento N°003/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “No sentido de solicitar à empresa Telefônica Brasil S.A 

que seja realizado estudo técnico a fim de verificar quais são os motivos das 

péssimas condições do sinal de telefonia no município de Glorinha, 

principalmente nas localidades do interior, bem como sejam tomadas medidas 

necessárias com o objetivo de melhorar os serviços de telefonia móvel e fixa e 

de internet no município” (APROVADO). 

 

Requerimento N°004/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja providenciado poda e limpeza nas proximidades 
da parada 133-A, na ERS-030, no município de Glorinha, em frente ao 
Loteamento Flor do Campo, tendo em vista que as árvores existentes no 
referido endereço estão atrapalhando a visibilidade do abrigo de transporte 
coletivo, bem como da portaria do supracitado condomínio” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°006/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 

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

providencie a manutenção da ponte de madeira localizada na Estrada do Cantão, 

na divisa dos municípios de Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, tendo em vista 

que a mesma encontra-se em precárias condições” (APROVADO)”. 

 

Pedido de Providências N°007/2018 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 

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

limpeza do terreno que servirá de campo de futebol na Rua Hilário Nunes, no 

centro de Glorinha” (APROVADO). 
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 Pedido de Providências N°008/2018 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 

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

colocação de redutor de velocidade na Rua Hilário Nunes, no centro de 

Glorinha”(APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°009/2018 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, 

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

de entulhos, bem como a colocação de canos em ambos os lados do Beco do 

Pinheiro, nas proximidades do nº1.296, na localidade de Três 

Figueiras”(APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°010/2018 de autoria do Ver.  Oscar Weber Berlitz, 

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

fim de viabilizar o término da boca de lobo localizada na Av. Avelino Maciel Neto, 

em frente a empresa RC Transportes, bem como providencie a colocação de 

tampas na referida Boca de lobo” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°011/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz e 

Verª. Geani Maria dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 

Executivo Municipal providencie a reforma ou a construção de uma nova ponte na 

Estrada Walmiro Waldemar Modinger, na divisa dos municípios de glorinha e 

Santo Antônio da Patrulha, tendo em vista que a referida ponte encontra-se em 

condições extremamente precárias, podendo a qualquer momento ocorrer 

acidentes irreparáveis” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°001/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

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

informações sobre os valores gastos pelo município até a presente data nas obras 

da Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, bem como quanto faltar para pagar, e ainda, 

qual é o prazo para a conclusão das obras"(APROVADO). 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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