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Glorinha, 14 de novembro de 2017. 
 
 
 

       
 Em Sessão Ordinária realizada no dia 13 p.p. esta Casa Legislativa apreciou 

as seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 
 Requerimento N°171/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a construção de um abrigo 
para usuários de transporte coletivo na Estrada Campo da Várzea, nas 
proximidades do n°441, na localidade de Três Figueiras” (APROVADO). 
  
    Requerimento N°172/2017 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a 
fim de extinguir a Taxa de Coleta de Lixo na Zona Rural do município” 
(APROVADO). 
 
   Requerimento N°173/2017 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a 
fim de reduzir em 50% o valor da taxa de localização e funcionamento/alvará 
das empresas classificadas como Microempresário Individual – MEI” 
(APROVADO). 
 
 Requerimento N°174/2017 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar o 
recuo do canteiro localizado na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, em frete à 
Rua Odone da Silva Dutra” (APROVADO). 
 
                 Pedido de Providências N°105/2017 de autoria do Ver. João Carlos 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a coleta de lixo nos Condomínios Casa de Campo e Flor do 
Campo, três dias por semana, conforme no calendário oficial do município 
para o perímetro urbano” (APROVADO). 
 
 Pedido de Providências N°106/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias 
Raupp, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 
a recolocação da placa se sinalização de trânsito que indica curva perigosa na 
Av. 04 de Maio, nas proximidades da subestação da empresa Rio Grande 
Energia (RGE) (APROVADO). 
 
 Pedido de Providências N°107/2017 de autoria do Ver. Erico Homero 
Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie o patrolamento e o ensaibramento da Estrada Vale do Sol, por 
toda sua extensão, bem como a colocação de um bueiro nas proximidades do 
n°473 da referida via pública” (APROVADO). 
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 Pedido de Informação N°050/2017 de autoria dos Vers. João Carlos 
Soares e Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado a 
esta Casa Legislativa, informações sobre todos os prédios locados pelo 
município e seus respectivos endereços, bem como a especificação de todos 
os valores pagos com aluguel pela municipalidade” (APROVADO). 
 
 
 
 
 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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