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Glorinha, 13 de novembro de 2018 
 

 
Em Sessão Ordinária realizada no dia 12 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 

 

 Projeto de Lei N°048/2018, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$22.004,00 
(vinte e dois mil e quatro reais) junto à Secretaria Municipal de Saúde” (APROVADA). 
 
 

Requerimento N°081/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a 
seguinte: “Que seja viabilizada a pintura do reservatório de água localizado no Loteamento 
Bela Vista (Loteamento Popular)” (APROVADA). 

 
 

Requerimento N°082/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a 
seguinte: “Que seja agendada reunião com representante(s) da empresa supracitada, a fim 
de solicitar informações sobre horários e itinerários de transporte pertinente ao município 
de Glorinha, bem como para tratar de outros assuntos de interesse local” (APROVADA). 
 
 

Pedido de Providências N°109/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

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

Av. 04 de Maio por toda sua extensão. (APROVADA). 
 

 
Pedido de Providências N°110/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal, através da fiscalização de 

posturas, proceda a notificação do proprietário do Loteamento localizado na Av. 04 de 

Maio, n°533 e 542, para que providencie a limpeza dos restos de obra e entulhos deixados 

no terreno de propriedade do município, haja vista a conclusão das obras” (APROVADA). 
 
 

Pedido de Providências N°112/2018, de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção do Beco 

João Antônio Magalhães” (APROVADA). 
 
 

Pedido de Informação Nº042/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, cuja 
ementa é a seguinte: “que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações com relação 
de todos os gastos do município realizados com a empresa MULTIMÁQUINAS, com a 
descrição individual dos custos, peça por peça e mão de obra referente ao período de 
01/01/2017 até 31/10/2018” (APROVADA). 

 

 
Pedido de Informação Nº043/2018 de autoria dos Vers. Geani Maria dos Santos 

Duarte e Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: ““que sejam enviadas ao Poder 
Legislativo, informações sobre qual a atual situação das emendas impositivas referentes 
à revitalização da praça do Maracanã, à cobertura da Escola Municipal Ary Soares, bem 
como da revitalização da praça do Loteamento Bela Vista” (APROVADA). 

 
 

Atenciosamente: 
Secretaria da Câmara de Vereadores 
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