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Glorinha, 30 de outubro de 2018 

 
 
  

Em Sessão Ordinária realizada no dia 29 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

Projeto de Lei N°011/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: 
“Dispõe a denominação de vias públicas no Loteamento Vargas, conforme mapa e 
memorial descritivo em anexo” (APROVADO). 

 
Projeto de Lei N°012/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: 

“Denomina Estrada Celeci Constantino, a via pública localizada no Distrito de Maracanã, 
conforme mapa e memorial descritivo em anexo” (APROVADO). 

 
Projeto de Lei N°013/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: 

“Denomina Estrada Adão Gonçalves, a via pública localizada no Distrito de Maracanã, 
conforme mapa e memorial descritivo em anexo” (APROVADO). 

 
Projeto de Lei N°014/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: 

“Denomina Estrada José Brechó, a via Pública localizada no Distrito de Maracanã, 
Contendas e Imbiruçú, conforme mapa e memorial descritivo em anexo” (APROVADO). 

 
Projeto de Lei N°015/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: 

“Denomina Beco dos Bambus, a via pública localizada no distrito 03, conforme mapa e 
memorial descritivo em anexo” (APROVADO). 
 

Requerimento N°077/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja enviado resposta sobre o Pedido de Informações n°034/2018, 
aprovado por esta Casa Legislativa, uma vez que já transcorreu o prazo previsto no art. 
35, XIV, DA Lei Orgânica Municipal sem que houvesse retorno do Prefeito Municipal” 
(APROVADO). 
 

Requerimento N°078/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: 
“Que seja mantido o contraturno escolar nas escolas municipais” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°102/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
roçada/limpeza das ruas situadas no Loteamento Nova Glorinha, bem como sejam 
identificados e notificados os proprietários dos terrenos localizados no referido 
loteamento, a fim que os mesmos realizem a limpeza de seus lotes” (APROVADO). 

                                     
      Pedido de Providências N°103/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção do Beco 
Professor Celso Sarmento Dutra” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°104/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de canos 
no bueiro localizado na Estrada do Maracanã, nas proximidades do nº5875” (APROVADO). 
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Pedido de Providências Nº105/2018 de autoria do Ver. Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção da ponte 
localizada na Travessa Ernesto Peixoto, na localidade de Maracanã” (APROVADO). 

 
Pedido de Informação N°040/2018 de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, informações sobre a reunião 
realizada entre o Executivo Municipal e a empresa CORSAN, que tratou sobre o serviço de 
captação e distribuição de água potável nas localidades de Vila Nova, Morro do Tigre e 
Boa Vista, que atualmente é realizado pela Associação do Pequenos Produtores Rurais e 
Moradores do Morro do Tigre e Vila Nova” (APROVADO). 

 
      

 
 
                                                   Atenciosamente, 
                                  Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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