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                                                                                             Glorinha,  25 setembro de 2018 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 24 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 
Projeto de Lei N°042/2018, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de prestação de 

serviços e concessão de uso de bens móveis e imóvel à cooperativa de trabalho 

de reciclagem no município de Glorinha – Coopertrag, e dá outras providências” 

(APROVADO). 

 

Requerimento N°068/2018, de autoria dos. Vers. Oscar Weber Berlitz e Geani 

Mª dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico 

financeiro a fim de viabilizar a realização de convênio entre os municípios de 

Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, com a finalidade de realizar a construção de 

uma nova ponte na Estrada Walmiro Waldemar Modinger, na divisa de ambos os 

municípios” (APROVADO). 

 

Requerimento N°069/2018, de autoria dos Vers. Everaldo Dias Raupp e João 

Carlos Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas as devidas 

providências a fim de que seja realizada a manutenção da Av. Achiles Soares de 

Vargas, tendo em vista que após serviço realizado pela referida empresa, a 

pavimentação da via pública ficou danificada” (APROVADO). 

  

Pedido de Providências N°085/2018, de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz 
e João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a manutenção do bueiro localizado na Estrada Lídio da Silveira 
Peixoto, tendo em vista a existência de um buraco no referido bueiro” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°086/2018 de autoria dos Vers. Erico Homero 
Scherer e Rafael Schonardie Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo municipal providencie a manutenção integral da Estrada João Lopes 
(APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°038/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado a esta Casa Legislativa informações 
sobre quando será instalada a bomba de recalque referente ao esgoto cloacal das 
ruas do Loteamento Bela Vista” (APROVADO). 

 
 
 

Atenciosamente, 
              Secretaria da Câmara de Vereadores 
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