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                                                                                                       Glorinha, 16 de outubro de 2018 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 15 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 

Projeto de Lei N°043/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de 
R$173.986,00 (cento e setenta e três mil novecentos e oitenta e seis reais) junto à 
Secretaria Municipal da Saúde” (APROVADO). 

 
Requerimento N°073/2018 de autoria da Ver. Geani Maria dos Santos Duarte, 

cuja ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a colocação de PLACAS de 
sinalização PARE na BRS 290 (Av. 04 de Maio), bem como seja realizada a 
recuperação da sinalização viária, horizontal e vertical no trecho da referida via 
pública localizada no município de Glorinha” (APROVADO). 

 
Requerimento N°074/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos Santos Duarte, 

cuja ementa é a seguinte: “Que seja providenciado o conserto da calçada localizada 
na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, n°23.690, centro – Glorinha, onde foi 
instalada uma caixa coletora de sistema de esgotamento sanitário” (APROVADO). 
 

Requerimento N°075/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja viabilizado transporte para os alunos da Escola Técnica 
Agrícola – ETA com a finalidade dos mesmos deslocarem-se até o município de 
Viamão, com saída de Glorinha nas segundas-feiras pela manhã e retorno às 
sextas-feiras à tarde” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°097/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 
patrolamento e o ensaibramento da Rua Odone da Silva Dutra, bem como seja 
realizada a limpeza da referida via pública”. (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°098/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 
patrolamento e o ensaibramento da rua Adolfo Oscar Fries, por toda sua extensão, 
bem como seja realizada a limpeza dos valos e bueiros da referida via pública” 
(APROVADO). 

 
 Pedido de Providências N°099/2018 de autoria dos Vers. Geani Maria dos 
Santos Duarte e Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo Municipal providencie a manutenção do calçamento da rua Venâncio 
dos Santos, tendo em vista o surgimento de buracos no local, bem como seja 
realizada a limpeza da referida via pública” (APROVADO). 

                                                    
 
                                                 Atenciosamente, 
                                Secretaria da Câmara de Vereadores 
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