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Glorinha, 05 de fevereiro de 2019 

 

 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 04 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Poder Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Resolução Nº001/2019 de autoria do Poder Legislativo, cuja a 
emenda, é a seguinte: “§ 1º As proposições dos vereadores, bem como os 
expedientes recebidos do Poder Executivo ou de outras origens, deverão ser 
encaminhados e protocolados na secretaria da Câmara até às 17h00min do dia útil 
anterior à realização das reuniões plenárias, para que seja realizada a elaboração da 
pauta”. (APROVADO). 
 

Requerimento Nº 001/2019 de autoria do Vereador José Flávio Ckless Soares, 
cuja a emenda, é a seguinte: “Que seja viabilizada a prorrogação do prazo de 
abertura do cadastramento para habitações populares até o dia 11/02/2019, às 
14h:00min” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°001/2019 de autoria do Vereador Erico Homero 

Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da Rua José Roberto Ferrugem Soares, nas proximidades do N°19, no 
centro do município” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°002/2019 de autoria do Vereador Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da praça localizada no Loteamento Popular Bela Vista, realizando o 
corte de grama, colocação de areia na quadra esportiva, bem como realize reparos 
e limpeza dos tapumes espalhados na referida praça” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°003/2019 de autoria do Vereador Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a roçada e o 
patrolamento da Estrada José Constant, no trecho entre o final do asfalto da 
referida via e a divisa do município de Glorinha com Taquara” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°004/2019 de autoria do Vereador Oscar Weber Berlitz, 

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

patrolamento da Estrada das Contendas e da Estrada Frederico Augusto Berwig” 

(APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°001/2019 de autoria do Vereador Everaldo Dias 

Raupp, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 

uma relação com os nomes e números de telefones dos responsáveis de todas as 

secretarias municipais” (APROVADO). 

 

http://www.glorinha.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS 
Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, N° 23.830 -  Centro, Glorinha/RS - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487.1009 

www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

 

Pedido de Informação N°002/2019 de autoria do Vereador José Flávio Ckless 

Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 

cópias do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI dos prédios da 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Cônego Wagner e do Colégio 

Estadual Deoclécio Ferrugem, ambos localizados neste município” (APROVADO). 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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