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Glorinha, 28 de maio de 2019 
 

 
Em Sessão Ordinária realizada no dia 27 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 

matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 

 
Projeto de Resolução N°002/2019 de autoria do Legislativo Municipal, cuja ementa é a 

seguinte: “As reuniões Ordinárias serão semanais, realizando-se às segundas-feiras, com início 
às 18 horas” (Aprovado). 

 
Requerimento N°028/2019 de autoria do Ver. Everaldo Raupp, cuja ementa é a seguinte: 

“que seja viabilizada a manutenção da iluminação pública no acesso da Freeway em direção ao 
município de Glorinha, tendo em vista que as luminárias encontram-se apagadas há muito 
tempo, dificultando desta forma a visibilidade dos motoristas que necessitam utilizar a via que 
dá acesso a entrada da cidade” (Aprovado). 
 

Requerimento N°029/2019 de autoria do Ver. Everaldo Raupp, cuja ementa é a seguinte: 
“Que seja viabilizada manutenção do mobiliário da Capela Mortuária do Centro do Município, 
bem como seja realizada a pintura interna, tendo em vista que existe entrada mensal de 
recursos financeiros através do recolhimento de taxas municipais” (Aprovado). 

 
Requerimento N°030/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a 

seguinte: “que seja providenciada a manutenção do acostamento da Av. Dr. Pompílio Gomes 
Sobrinho (ERS-030), em frente ao nº 25.415, no município de Glorinha, tendo em vista o 
grande acúmulo de água no acostamento (ambos os lados) e na pista da referida via pública” 
 

Requerimento N°031/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a 
seguinte: “que seja viabilizada a construção de um abrigo para usuários de transporte coletivo 
na parada 129 da Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho e outro na parada 130” (Aprovado). 

 
  Requerimento N°032/2019 de autoria dos Vers. Oscar Berlitz e João Carlos Soares, cuja 
ementa é a seguinte: “que sejam tomadas as medidas cabíveis pelo setor técnico competente a 
fim de fazer vistoria nos pneus de todos os veículos escolares, cujo objetivo é prevenir que 
ocorram acidentes nestes veículos que transportam os alunos das escolas municipais, uma vez 
que em fiscalização por parte dos vereadores autores deste Requerimento, constatou-se que 
existem pneus sem condições de rodagem” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°041/2019 de autoria do Ver. Oscar Berlitz, cuja ementa é a 
seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o patrolamento e o ensaibramento 
dos pontos críticos das Ruas João de Oliveira Gomes, Aldo Carvalho e Vanderlan Jost até a Rua 
da Glória” (Aprovado). 

 
 
 
 

http://www.glorinha.rs.gov.br/


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 
 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS” 

Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.830 -  Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

  
 
 
Pedido de Providências N°042/2019 de autoria dos Vers. Oscar Berlitz e Erico Homero 

Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 
patrolamento e o ensaibramento da Rua Poggi Marcos dos Reis, tendo em vista as condições 
precárias que a referida via pública encontra-se” (Aprovado) 
 

Pedido de Providências N°043/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berltz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a troca da lona do toldo localizado 
na entrada da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ary Soares, tendo em vista que o 
mesmo encontra-se todo rasgado, razão pela qual está gerando transtornos em dias de chuva, 
prejudicando o acesso dos alunos, pais, funcionários e demais pessoas que transitam no local 
(Aprovado). 
 
 Pedido de Informação N°030/2019 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e João 
Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 
informações detalhadas especificando por quais razões a retroescavadeira de propriedade do 
município ficou atolada em terreno privado situado na Av. 04 de Maio, ao lado do número 473, 
pelo período de 18 a 21 de maio do corrente ano, bem como seja enviado à esta Casa 
Legislativa a ordem de serviço e comprovantes de pagamento pela realização do serviço na 
referida propriedade, e ainda, quais danos sofridos pela referida máquina, que deverão ser 
detalhados através de laudo realizado pelo mecânico do quadro efetivo do município” 
(Aprovado).  
 
 Pedido de Informação N°031/2019 de autoria da Verª. Geani Duarte, cuja ementa é a 
seguinte: “que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações especificando de 
forma detalhada sobre a implantação, aplicação, desenvolvimento, objetivos, custos, eficácia e 
resultados pretendidos para a educação municipal de Glorinha com a adesão do Programa 
Educar WEB” (Aprovado).  
 
 
 
 
                                                        

 
Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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