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Glorinha, 04 de junho de 2019 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 03 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

 Requerimento N°033/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a 
seguinte: “Que seja disponibilizado no site da referida empresa todas as linhas e horários de 
ônibus que passam pelo município de Glorinha, uma vez que não está sendo possível realizar 
consulta junto ao site da empresa citada” (Aprovado). 
 

Requerimento N°034/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a 
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a instalação de 
câmeras de monitoramento e sistema de alarme na Unidade Básica de Saúde Maria da Glória 
Ferrugem” (Aprovado). 

 
Requerimento N°036/2019 de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar Weber 

Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas cabíveis a fim de evitar que a 
falta de energia elétrica na localidade de Capão Grande, Glorinha/RS (KM 56 DA FREEWAY) que 
atinge as torres e antenas da citada operadora (Oi)”, não prejudique o sinal de telefonia móvel 
na região” (Aprovado). 

 
Requerimento N°037/2019 de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar Weber 

Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas cabíveis a fim de evitar que a 
falta de energia elétrica na localidade de Capão Grande, Glorinha/RS (KM 56 DA FREEWAY) que 
atinge as torres e antenas da citada operadora (Telefônica Brasil)”, não prejudique o sinal de 
telefonia móvel na região” (Aprovado). 
 

Requerimento N°038/2019 de autoria dos Vers. José Flávio Ckless Soares e Geani Maria 
dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de 
viabilizar a colocação de uma placa de sinalização na entrada da Rua Venâncio dos Santos, 
indicando a Escola Municipal de Ensino Fundamental Ary Soares” (Aprovado). 

 
  Pedido de providências N°044/2019 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz, e João 
Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da Rua Venâncio dos Santos, bem como da vi pública localizada em torno da 
Escola Municipal de Ensino Fundamental Ary Soares, haja vista que existem alguns pontos 
precários nas referidas vias, o que poderá ocasionar acidentes caso não sejam realizados os 
reparos necessários” (Aprovado). 
 

 
 

 
                                                         Atenciosamente, 

                                                                                        Secretaria da Câmara de Vereadores 
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