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Glorinha, 27 de novembro de 2018 
 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 26 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
 Projeto de Lei N°050/2018 (substitutivo ao PL N°044/2018) de autoria do 
Poder Executivo, cuja menta é a seguinte: “Altera Disposições da Lei N°1.505/2013, 
que altera a Lei N°1.037/2018 – Plano de Carreira dos Servidores do Município de 
Glorinha, e dá outras providências” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°086/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 
ementa é a seguinte: “que seja realizado estudo técnico com a finalidade de adotar 
providências necessárias de consignar recursos financeiros no orçamento de 
2019, junto à Secretaria Municipal de Educação, a fim de possibilitar a capacitação 
em noções básicas de primeiros socorros à professores e demais servidores das 
escolas municipais, bem como a aquisição de kits de primeiros socorros e demais 
itens, em cumprimento à Lei Federal n°13.722/2018 (Lei Lucas) que entrará em 
vigor em abril de 2019” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°087/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 
seguinte: “Que sejam prestadas informações sobre a instabilidade do sinal de 
telefonia e de internet no município de Glorinha, tendo em vista o grande número 
de reclamações dos usuários nos últimos dias, bem como seja agendada uma 
reunião entre a referida empresa e o Poder Legislativo” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°088/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a manutenção do trecho da ERS-30 
próximo à parada 134, no município de Glorinha, bem como seja realizada pintura 
referente à sinalização viária, colocação de olhos de gato, roçada e limpeza no 
referido trecho” (APROVADO). 
  
 Requerimento N°089/2018 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz, Rafael 
Schonardie Schmidt, Geani Maria dos Santos Duarte João Carlos Soares e Erico 
Homero Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim 
de viabilizar a elaboração de projeto de Lei propondo a revogação do art.3°, da Lei 
Municipaln°1.883/2017, que altera dispositivos da Lei Municipal n°1.037/2008 
(Plano de Carreira dos Servidores do Município de Glorinha, institui gratificação de 
representação e dá outras providências” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°117/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da boca de lobo e do esgoto pluvial localizado em frente ao número 
040 na Av. Avelino Maciel Neto” (APROVADO). 
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Pedido de Providências N°118/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção e limpeza das calçadas localizadas em ambos os lados da Av. Avelino 
Maciel Neto” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°119/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 
Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a pintura dos quebra-molas existentes na Av. Avelino Maciel Neto, 
tendo em vista que não é possível a visualização nítida dos mesmos no período 
noturno” (APROVADO). 

Pedido de Providências N°120/2018 de autoria dos Vers. Oscar Weber 
Berlitz e Geani Maria dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo Municipal providencie reparos na Rua Dinamarca, nas proximidades do 
n°340 e esquina com Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, tendo em vista a 
existência de buracos na referida via pública” (APROVADO).  

Pedido de Informação Nº045/2018 de autoria da Verª. Oscar Weber Berlitz e 
João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “que seja enviado ao Poder 
Legislativo Municipal, cópias de todas as atas das reuniões do Conselho Municipal 
do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de Glorinha referente 
aos anos de 2017 e 2018, bem como cópias das respectivas listas de presença de 
cada reunião realizada no período acima mencionado” (APROVADO). 

 
 

 
 

 
 

                                                     Atenciosamente, 
 

       Secretaria da Câmara de Vereadores 
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