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Em Sessão Ordinária realizada no dia 11 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Poder Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Indicação Nº 014/2017 de autoria da Mesa Diretora, cuja emenda é a 

seguinte: “Para que os saldos financeiros do ano de 2017 a serem devolvidos pelo 

Poder Legislativo Municipal ao Poder Executivo, sejam destinados à aquisição de 

área de terras com a finalidade de acolher micro e pequenas empresas, com 

preferência àquelas já sediadas no município de Glorinha”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 182/2017 de autoria do Vereador Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que seja realizado o estudo da viabilidade no 

sentido de viabilizar a ligação do esgoto cloacal na Av. Avelino Maciel Neto, nas 

proximidades do Nº 100, haja vista ausência de encanamento no referido endereço”. 

(APROVADO) 
 

Requerimento Nº 183/2017 de autoria do Vereador José Flávio Ckless Soares, 

cuja emenda é a seguinte: “Que seja viabilizada a criação de linha de ônibus nas 

localidades de Vila Nova e Morro do Tigre aos sábados e domingos, no horário das 

16:00 horas, com destino interior/centro”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 184/2017 de autoria do Vereador Oscar Weber Berlitz, cuja 

emenda é a seguinte: “Que seja viabilizada pela Secretaria Municipal de Saúde a 

implantação de uma central de marcação de consultas/exames, bem como seja 

disponibilizado um canal de atendimento aos usuários (0800/site)”. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 115/2017 de autoria do Vereador Everaldo Dias 

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

ligação do esgoto pluvial ao novo (esgoto pluvial) que foi instalado na Av. Dr. 

Pompílio Gomes Sobrinho, nas proximidades do Bazar Central e da lombada 

eletrônica”. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 116/2017 de autoria do Vereador Erico Homero 

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

limpeza do bueiro localizado na Estrada Passo Grande, nas proximidades do Nº 

3.555”. (APROVADO) 
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Pedido de Providências Nº 117/2017 de autoria do Vereador Rafael 

Schonardie Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 

providencie a manutenção da Rua Francisco dos Santos e da Rua Dinamarca, a fim 

de evitar os constantes alagamentos nas referidas vias públicas”. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 118/2017 de autoria do Vereador Ademar de 

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

colocação de galerias ou ponte na Estrada Afonso Corrêa, aproximadamente 200 

metros da entrada da Estrada Fernando Ferrari”. (APROVADO) 

 

Atenciosamente,  

           

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha  


