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                                                                                    Glorinha, 04 de dezembro de 2018 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 03 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
 Emenda N°001/2018 ao Projeto de Lei N°46/2018 de autoria do Poder 
Executivo (APROVADA). 
 
 Projeto de Lei N°046/2018, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Altera dispositivos da Lei Municipal N°1.613/2013, alterada pela Lei 
°1.703/2014, que altera o Conselho Municipal do Plano Diretor de desenvolvimento 
integrado do Município de Glorinha, e dá outras Providências (APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°051/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja 
ementa é a seguinte: “Dispõe sobre a Política Municipal do Turismo, institui o 
Conselho e o Fundo Municipal de Turismo, e dá outras providências” 
(APROVADO). 
 
 Requerimento N°090/2018 de autoria dos Vers. José Flávio Ckless Soares e 
Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a seguinte: “Que seja elaborado Projeto de Lei 
a fim de reduzir em 25% os subsídios dos Vereadores do Poder Legislativo 
Municipal referente ao primeiro semestre de 2019” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°091/2018 de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar 
Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo financeiro com a 
finalidade de viabilizar a nomeação de um motorista aprovado em concurso 
público, tendo em vista a falta de servidor exclusivo para a coleta seletiva” 
(APROVADO).  
 
 Requerimento N°092/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizada a cedência do material de decoração 
natalina à ATG - Associação dos Trilheiros de Glorinha – Grupo Soca Trilha, a fim 
de viabilizar a decoração de uma figueira da Praça Nossa Senhora da Glória” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°121/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber 

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

manutenção de bueiro localizado na Estrada das Contendas, nas proximidades do 

nº 1.530, tendo em vista que o mesmo encontra-se quebrado” (APROVADO). 
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Pedido de Providências N°122/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal tome providências 

junto à empresa CORSAN, tendo em vista à infestação de baratas nas tubulações e 

caixas de saneamento básico do município” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°123/2018 de autoria do Ver. Erico Homero 

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

colocação de bancos na área externa da Unidade Básica de Saúde Maria da Glória 

Ferrugem” (APROVADO). 

Pedido de Informação N°046/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, 

informações referentes à merenda escolar, especificando os nomes de produtores 

e demais fornecedores inscritos no Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar - PRONAF, bem como envie uma lista de todos os produtos 

que a Secretaria Municipal de Educação está adquirindo através do referido 

programa” (APROVADO). 

 

 
 

                                                     Atenciosamente, 
                                               Secretaria da Câmara de Vereadores 
 

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

