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Glorinha, 02 de abril de 2019 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 01 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
             Emenda N°001/2019 ao projeto de Lei N°010/2019 (Rejeitada). 
 
 
 Projeto de Lei N°010/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores integrantes 
do quadro de pessoal do município e conselheiros tutelares, inclusive do subsídio 
do prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores” (APROVADO). 
 

Requerimento N°022/2019 de autoria do Ver. Delmir Euclides de Mello Maciel, 
cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a 
sinalização de área de estacionamento de ambulância (vaga exclusiva) em frente a 
Unidade Básica de Saúde Maria da Glória Ferrugem, bem como a colocação de 
placa de proibido estacionar no referido local” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°025/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

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

de terra e de entulhos existentes na Estrada Rincão São João” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°026/2019 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, 

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

ensaibramento do Beco Manoel Crescêncio, no Distrito de Vila Nova, bem como 

seja realizada a roçada e a limpeza dos valos existentes na referida via pública” 
(APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°023/2019 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo 
Municipal informações especificando os gastos realizados com serviço de táxi no 
mês de março de 2019 em prol do Conselho Tutelar” (APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°024/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre quais medidas foram adotadas pelo Poder Executivo em 
relação ao Requerimento nº 086/2018, de autoria deste Vereador, cujo teor é 
viabilizar a capacitação em noções básicas de primeiros socorros à professores e 
demais servidores das escolas municipais, bem como a aquisição de kits de 
primeiros socorros e demais itens, em cumprimento à Lei Federal nº 13.772/2018 
(Lei Lucas)” (APROVADO). 
 
 

Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara de Vereadores 
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