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Glorinha, 01 de agosto de 2017. 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 31 p.p. esta Casa Legislativa 
apreciou as seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
 
                  Projeto de Indicação N°008/2017 de autoria do Ver. João Carlos 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja elaborado Projeto de Lei a fim de 
regulamentar o comércio nos eventos realizados no Parque Municipal de 
Eventos Lídio da Silveira Peixoto e especialmente que seja destinada 50% das 
vagas ao comércio local” (APROVADO). 
 

Requerimento N°116/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico e financeiro a fim 
de viabilizar a construção de quatro salas de aula e uma de informática na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Álvaro Ferrugem” (APROVADO). 

 
Requerimento N°119/2017 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a criação de um espaço 
físico para servir de estoque e possibilitar o arquivamento de patrimônios 
inutilizáveis de todas as Secretarias Municipais” (APROVADO).  

 
Requerimento N°120/2017 de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a 
fim de providenciar com urgência a ampliação do atendimento médico no 
Centro Municipal de Saúde Sinval Guazelli, através de um médico 
cardiologista” (APROVADO). 
 

Requerimento N°121/2017 de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a 
fim de providenciar pulseiras no Centro Municipal de Saúde Sinval Guazelli, 
indicando através da cor o tempo de espera para atendimento de acordo com o 
risco e a gravidade da enfermidade” (APROVADO). 

 
Requerimento N°122/2017 de autoria do Ver. João Carlos Soares, 

cuja ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas nas devidas providências 
referente ao esgoto a céu aberto na Av. Avelino Maciel Neto, n° 770, 
Glorinha/RS, tendo em vista o transbordamento da caixa PV” (APROVADO). 
 

Requerimento N°123/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas a fim de viabilizar a 
construção de um abrigo no ponto de transporte coletivo na esquina da 
Travessa Ernesto Peixoto com a Estrada Dom Feliciano” (APROVADO). 

 
Requerimento N°124/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas a fim de viabilizar 
parceria entre o município de Glorinha e o SENAI, com o objetivo de realizar 
curso de empilhadeira nesta cidade” (APROVADO). 
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Requerimento N°125/2017 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e 

Erico Homero Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada junto à 
CORSAN, a extensão do saneamento básico por toda a abrangência da Rua 
Aracides Jaques dos Santos” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°075/2017 de autoria do Ver. Erico Homero 

Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie instalação de uma placa em frente ao Centro Municipal de Saúde 
Sinval Guazelli, indicando que o estacionamento é exclusivo para pacientes 
em atendimento” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°076/2017 de autoria do Ver. Rafael 

Schonardie Schmidt, cuja ementa é a seguinte: ““Que o Poder Executivo 
Municipal providencie a manutenção do bueiro localizado na parada 133, em 
frente a empresa Jato de Areia” (APROVADO). 

 
Pedido de Informação N°031/2017 de autoria do Ver. José Flávio 

Ckless Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder 
Legislativo Municipal, cópias de documentos (laudos, atestados, atc...) 
relacionados aos serviços de higienização, dedetização e de desratização dos 
prédios públicos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cônego Pedro 
Wagner e do Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem, ambos localizados neste 
município” (APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°032/2017 de autoria do Ver. José Flávio 
Ckless Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder 
Legislativo Municipal, cópias de documentos (laudos, atestados, etc...) 
relacionados aos serviços de higienização, dedetização e de desratização de 
todos os prédios públicos do município, inclusive os locados” (APROVADO). 

 
 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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