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Glorinha, 26 de fevereiro de 2019 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 25 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
 Projeto de Lei N°002/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor 
de R$1,00 (UM REAL) junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social” 
(APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°003/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no valor 
de R$1,00 (UM REAL) junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social” 
(APROVADO) 
 
 Projeto de Indicação N°001/2019 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é 
a seguinte: “Para que o Poder Executivo Municipal elabore Projeto de Lei de Lei 
regulamentando o pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade, 
penosidade (art. 91 e seguintes da Lei Municipal n°1.036/2008) e licença - prêmio por 
decênio (art. 38 da Lei Orgânica Municipal) a fim de garantir os respectivos direitos 
aos servidores públicos municipais” (APROVADO) 
 
  Requerimento N°011/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa é 
a seguinte: “que seja realizado o estudo da viabilidade técnica e financeira no sentido 
de construção da rótula na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho com à Av. Avelino 
Maciel Neto e Rua Hilário Nunes” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°012/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é 
a seguinte: “Que seja viabilizada a instalação de um gerador de energia elétrica na 
Estação de Tratamento de Água (ETA) do município de Glorinha, cujo objetivo é 
manter o serviço de abastecimento de água na cidade quando ocorrer a falta de 
energia elétrica” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°013/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja viabilizada a reativação da iluminação pública no acesso da 
Freeway em direção à cidade de Glorinha” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°014/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa é 
a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a 
construção de calçada de passeio público na Rua João Osvaldo Rosa” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°011/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção e 
roçada do Beco Beija-Flor na localidade de Pituva” (APROVADO). 
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Pedido de Providências N°012/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção e 
roçada da Estrada Albano Alves da Rosa, na localidade de Maracanã/Pituva, por toda 
sua extensão” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°013/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o reparo da cratera 
existente na Rua Dinamarca nas proximidades do número 340, tendo em vista que o 
referido buraco encontra-se sem manutenção há aproximadamente seis meses” 
(APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°014/2019 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção e roçada das estradas do interior do município, nas localidades de 
Rincão São João, Contendas, Maracanã e Imbiruçú, tendo em vista as péssimas 
condições em que se encontram” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°015/2019 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte e Erico Homero Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo 
Municipal tome medidas a fim de evitar a circulação de animais junto aos pacientes 
que aguardam atendimento no Centro Municipal de Saúde Sinval Guazelli” 
(APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°008/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações 
sobre a obra de manutenção da Unidade de Saúde Cândido Pereira Filho, na 
localidade do Capão Grande, especificando de forma detalhada os gastos efetivados, 
bem como quais serviços foram realizados até a presente data, apontando 
detalhadamente os valores pagos à empresa contratada para a realização da referida 
obra” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°009/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações 
sobre o vidro quebrado do trator John Deere pertencente à Secretaria Municipal da 
Agricultura, bem como quando o mesmo será consertado” (APROVADO). 
  
 Pedido de Informação N°010/2019 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre qual é o setor responsável pelo gerenciamento do WhatsApp 
disponibilizado à comunidade, a fim de possibilitar a solicitação de informações, 
reclamações, sugestões e denúncias, especificando como é o funcionamento do 
referido serviço” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°011/2019 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 
Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, 
informações correspondentes aos resultados obtidos pela Vigilância Sanitária do 
município referente à análise da água disponibilizada pela CORSAN aos moradores 
glorinhenses” (APROVADO). 

 
                                                    Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Veredores. 
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