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                                                                                            Glorinha, 19 de março de 2019 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 18 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 Projeto de Lei N°006/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar professores para necessidade 
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências” (APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°007/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor 
de até R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) junto à Secretaria Municipal de Obras, 
viação e serviços Públicos” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°020/2019 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 
seguinte: “No sentido de solicitar ao Diretor da Sociedade de Ônibus Gigante LTDA, - 
SOGIL, que seja realizado agendamento a fim de possibilitar a realização de uma 
reunião na Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, para tratar de 
assuntos relativos à prestação do serviço realizado pela referida empresa no 
município de Glorinha” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°017/2019 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o reparo no 
bueiro da Rua Antônio Peixoto, próximo à Igreja Assembleia de Deus, pois o 
mesmo encontra-se sem a base, deixando eminente o risco de acidentes” 
(APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°021/2019 de autoria do Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 
corte de grama e limpeza nas áreas laterais da Rua Venâncio dos Santos, nas 
proximidades do nº 480, tendo em vista que o mato existente no local está 
prejudicando a visibilidade de tráfego, o que poderá ocasionar acidentes” 
(APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°022/2019 de autoria do Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 
manutenção na Rua lateral à Escola Municipal Ary Soares, tendo em vista a 
existência de buracos sem qualquer sinalização no local” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°023/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o reparo do 

calçamento da Rua Venâncio dos Santos em frente à Escola Municipal Ary Soares” 

(APROVADO). 
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Pedido de Informação N°017/2019 de autoria do Vereadores Oscar Weber Berlitz 

e Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder 
Legislativo Municipal cópias dos mapas atualizados do centro e do interior do 
município de Glorinha” (APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°018/2019 de autoria do Vereadores Oscar Weber Berlitz 

e João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder 
Legislativo Municipal informações sobre quais providências foram tomadas pelo 
Poder Executivo referente ao dano causado ao TRATOR NEW HOLLAND” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°020/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 

ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações 
sobre os gastos com alugueis de prédios no município, relacionando os mesmos 
de forma detalhada com a respectiva descrição de valores e quantidade” 
(APROVADO). 
 

 
 

Atenciosamente, 
                                  Secretaria da Câmara de Vereadores 
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