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Glorinha, 12 de fevereiro de 2019 
 
 
 
 
 Em Sessão Ordinária realizada no dia 11 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°053/2018 de autoria do Poder 
Executivo (APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°053/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Institui a prestação de serviços de inseminação artificial de bovinos, 
através da Secretaria de Agricultura e dá outras providências” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°002/2019 de autoria dos Vereadores. Oscar Weber Berlitz e 
e Geani Maria dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado 
estudo técnico a fim de viabilizar a retirada de uma figueira morta localizada ao 
lado da parada 125, na ERS-030, tendo em vista que a mesma está com seus 
galhos sobre a referida via pública, podendo causar um grave acidente” 
(APROVADO). 
 

Requerimento N°003/2019 de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo da viabilidade técnica e financeira 
no sentido de realizar a duplicação da Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, entre a 
rótula de acesso à Rua João Osvaldo Rosa e a rótula de acesso à Av. 04 de Maio” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°005/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

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

patrolamento e o ensaibramento da Estrada Beto Gaspar” (APROVADO). 

 
Pedido de Informação N°003/2019 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 desratização dos prédios públicos da 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Cônego Pedro Wagner e do Colégio 
Estadual Deoclécio Ferrugem. Ambos localizados neste município” (APROVADO). 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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