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Glorinha, 21 de maio de 2019 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 20 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 

Projeto de Lei N°003/2019 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: 
“Denomina Beco Abrelino Machado, a via pública localizada no distrito 03, composto pelas 
localidades de Vila Nova, Rincão São João e Morro do Tigre, conforme mapa e memorial 
descritivo em nexo”(Aprovado). 
 

Requerimento N°027/2019 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos Duarte, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja providenciado o corte de grama e a devida manutenção do 
acostamento da Av. 04 de Maio, no município de Glorinha, tendo em vista que ao longo da via 
pública, principalmente na rótula de acesso à Freeway, a grama está cobrindo as placas de 
sinalização de trânsito, prejudicando a visibilidade dos motoristas” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°037/2019, de autoria do Ver. Oscar Weber Berltz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o ensaibramento da Rua João de 
Oliveira Gomes, nas proximidades da Av. Dr.Pompílio Gomes Sobrinho”(Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°038/2019, de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a instalação de câmeras de 
monitoramento no prédio locado pelo município (contrato 014/2019), situado na Av. Avelino 
Maciel Neto, nº 942, Centro, Glorinha/RS, tendo em vista que o referido imóvel será destinado 
para os serviços de mecânica e estacionamento de todas as máquinas e veículos para a 
Secretaria de Obras, Viação e Serviços Públicos” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°039/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal cumpra o disposto no art. 6º, XVII, da Lei 
Orgânica Municipal, uma vez que compete ao município legislar sobre o serviço funerário e 
cemitérios, fiscalizando os que pertençam a entidades particulares, tendo em vista a situação 
precária de alguns cemitérios situados no município” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°040/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção asfáltica da Av. 
Avelino Maciel Neto por toda sua extensão, tendo em vista as condições precárias da referida 
via pública” (Aprovado). 
                                                        
 
 

Atenciosamente, 
 

                                               Secretaria da Câmara de Vereadores 
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