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Glorinha, 6 de novembro de 2018 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 05 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 

 
 

 Emenda N°001 ao Projeto de Lei N°039/2018 (autoria do Poder Executivo), 
cuja ementa é a seguinte: “Acrescenta-se capítulo IX – Das Disposições Relativas 
ao Regime de Aprovação e Execução das Emendas Individuais” (REPROVADA). 
 
 
 Projeto de Lei N°039/2018, de autoria do Poder Executivo, cuja menta é a 
seguinte: “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2019, e dá 
outras providências” (APROVADA). 
 
 
 Projeto de Lei N°047/2018, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no 
valor de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) por recurso de anulação de 
dotação” (APROVADA). 
 
 
 Requerimento N°079/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 
viabilizar a colocação de caixas d’água para abastecimento de água nos banheiros 
públicos do município” (APROVADA). 
 
 

Requerimento N°080/2018 de autoria dos Vers. Geani Maria dos Santos 
Duarte e Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a 
manutenção da iluminação pública localizada nas proximidades da via de acesso à 
Freeway no município de Glorinha” (APROVADA). 
 
 

Pedido de Providências N°106/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

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

dos meios-fios, bem como realize reparos nas calçadas e na tubulação na rótula 

de acesso da Av. 04 de Maio com a Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho” 
(APROVADA). 

 
 
Pedido de Providências N°107/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 

Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 

providencie o ensaibramento da Estrada do Maracanã e da Estrada Otacílio 

Soares” (APROVADA). 
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Pedido de Providências N°108/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 

Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 

providencie o recolhimento das podas de árvores realizadas pela empresa RGE, as 

quais encontram-se debaixo dos fios na ERS-030, Km 30, nas proximidades da 

parada 135 até a ponte do Passo Grande” (APROVADA). 
 

 
Pedido de Informação Nº041/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “que sejam enviadas ao Poder Legislativo, 
informações sobre as providências solicitadas junto ao Processo Administrativo 
nº 180/2018” (APROVADA). 

 
 
 
       

 Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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