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                                                                                        Glorinha, 19 de fevereiro 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. 
 
 
 EMENDA N°001/2019 ao Projeto de Lei N°001/2019 de autoria do Poder 
Executivo (APROVADO). 
 
 
 Projeto de Lei N°001/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar professor para necessidade 
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências” 
(APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°004/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Altera disposições da Lei N°1.360/2011, que altera a Lei N 1.037/2008 – 
Plano de Carreira dos servidores do município de Glorinha, e dá outras 
providências” (APROVADO). 
 
  Requerimento N°004/2019 de autoria da Verª. Silvia de Oliveira Eccel, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a implantação de agenda programada na 
Unidade de Saúde do Maracanã, a fim de possibilitar que as consultas sejam 
sempre agendadas para o mês seguinte (consultas pré-agendadas), uma vez que a 
maioria dos pacientes serão rotineiros” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°006/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a 
colocação de redutores de velocidade na Estrada Maria Etelvina Cunha Bueno, em 
frente aos números 1.203 e 1.297, tendo em vista que a referida estrada encontra-
se muito próxima de residências, bem como há grande circulação de crianças na 
citada via pública, conforme abaixo-assinado anexo” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°007/2019 de autoria do Ver. Delmir Euclides de Mello 
Maciel, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de 
viabilizar a extensão do perímetro urbano até a parada 117 na ERS-030, tendo em 
vista que o “Condomínio HARLEY DAVIDSON” está em fase de regularização e o 
mesmo necessita estar localizado em área urbana” (APROVADO). 
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 Requerimento N°008/2019 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 
seguinte: “No sentido de solicitar à Companhia Riograndense de Saneamento 
(CORSAN), que seja realizado agendamento a fim de possibilitar a realização de 
audiência pública na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha para 
discutir assuntos relativos ao serviço público realizado pela referida empresa no 
município de Glorinha” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°009/2019 de autoria da Verª. Silvia de Oliveira Eccel, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a 
criação de uma Subprefeitura onde está localizada a Unidade de Saúde do 
Maracanã, cuja finalidade é possibilitar o agendamento de serviços relacionados à 
agricultura, obras e saúde” (APROVADO). 
 
  Requerimento N°010/2019 de autoria do Ver. João Carlos Sores, cuja ementa 
é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas técnicas a fim de viabilizar a colocação 
de uma chave de proteção após a Estação de Tratamento de Água – ETA da 
CORSAN, no sentido Centro/Maracanã” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°006/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize avaliação 
técnica estrutural das pontes existentes no município de Glorinha e nas suas 
divisas, tendo em vista que é de conhecimento público que muitas destas pontes 
encontram-se em péssimo estado de conservação, colocando em risco os 
transeuntes” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°007/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da ponte localizada na Travessa Ernesto Peixoto, na localidade do 
Maracanã” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°008/2019 de autoria dos Vers. Erico Homero 

Scherer e Rafael Schonardie Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo Municipal providencie a roçada e a limpeza da Rua Ozi Costa por toda 
sua extensão” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°009/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
colocação de cascalho, pedra brita, saibro ou material fresado em alguns pontos 
do Beco Manoel Ferrugem e do Beco do Sadi, na localidade de Três Figueiras” 
(APROVADO). 

 
 Pedido de Providências Nº010/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da Estrada Demétrio Corrêa na localidade do Rincão São João, tendo 
em vista as péssimas condições que a mesma se encontra” (APROVADO). 
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 Pedido de Informação N°004/2019 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 dos prédios públicos da 
Escolas Municipais de Ensino Fundamental Ary Soares, Álvaro Ferrugem, Coronel 
Sarmento e São Pedro e das Escolas Fundamentais de Ensino Infantil  Maria 
Celma Mendes Peralta e Isdra Abraham Isdra” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°005/2019 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo do 
Município de Glorinha, cópias do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio 
– PPCI dos prédios públicos das escolas do município” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°006/2019 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre qual a situação das emendas impositivas, especificamente 
aquelas que não foram executadas até o presente momento, bem como quais 
razões pela não execução das mesmas” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°007/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas à esta Casa Legislativa informações 
explicando o porquê dos caminhões da empresa CORSAN estarem depositando 
esgoto de outras cidades no município de Glorinha” (APROVADO). 
 
 
 
 
 
 

                                                    Atenciosamente, 
                                              Secretaria da Câmara de Vereadores 
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