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Glorinha, 12 de março de 2019 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 11 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 
  Requerimento N°019/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é 

a seguinte: “que seja realizado o agendamento de uma reunião urgente com o 
Diretor da Secretaria de Meio Ambiente, Indústria e Comércio e sua equipe, para 
tratar de assunto relacionado à Reserva Ecológica do Banhado Grande que 
abrange o município de Glorinha” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°018/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie uma operação 

tapa-buracos na Av. Avelino Maciel Neto” (APROVADO). 
 
Pedido de Providências N°019/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie uma operação 

tapa-buracos nas Estradas Celeci Constantino e Adão Gonçalves, tendo em vista 

que há mais de um ano estes serviços não estão sendo realizados pelo município” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°012/2019, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre quantos ônibus fazem linha diariamente no município e qual o 
ano de fabricação dos mesmos” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°013/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre as obras de manutenção que foram realizadas no prédio da 
Clínica Municipal de Reabilitação Nilza Dias Ckless Soares, localizada na Rua 
Venâncio dos Santos, especificando os valores gastos com serviços e materiais” 
(APROVADO). 
 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
                                                Secretaria da Câmara de Vereadores 
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