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Glorinha, 11 de junho de 2019 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 10 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
Projeto de Lei N°004/2019 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, cuja ementa é a 

seguinte: “Denomina Beco Servidão Becker, a via pública localizada no Distrito 02, composto 
pelas localidades de Maracanã, Contendas e Imbiruçu, conforme mapa e memorial descritivo 
em anexo” (Aprovado). 

 
Requerimento N°035/2019 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e Rafael Schmidt, 

cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a 
contratação de nutricionista para atender as demandas do Centro de Saúde Sinval Guazelli” 
(Aprovado). 

 
Requerimento N°039/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a 

seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a extensão da rede de água 
existente na Estrada Maracanã até a Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro, 
situada na localidade de Rincão São João, município de Glorinha” (Aprovado). 
 

Requerimento N°040/2019 de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, Indústria e Comércio, a fim de viabilizar a poda de árvores em frente ao Colégio 
Estadual Deoclécio Ferrugem, na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.415, Centro” 
(Aprovado). 

 
Requerimento N°041/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a 

seguinte: “Que seja realizado estudo a fim de viabilizar o retorno da linha de ônibus 
Osório/Porto Alegre, que saía às 15h:45min da cidade de Osório, que passava por Glorinha em 
torno das 17h:20min, tendo em vista a grande quantidade de usuários de transporte coletivo 
que necessitam do referido serviço no horário da linha supracitada” (Aprovado). 
 

Requerimento N°042/2019 de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar Weber 
Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “No sentido de que seja agendada reunião com o Secretário 
Municipal de Governo e Habitação e o respectivo corpo técnico, a ser realizada na sede da 
Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, para tratar sobre a obra de revitalização da Av. 
Dr. Pompílio Gomes Sobrinho” (Aprovado). 
 
  Pedido de providências N°044/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção das vias públicas 
localizadas no Condomínio Casa de Campo”(Aprovado). 
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Pedido de Informação N°032/2019, de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa é 

a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal o balancete de receita mensal 
referente aos meses de janeiro a dezembro de 2018, bem como o balancete de receita mensal 
de janeiro a abril de 2019” (Aprovado). 

 

Pedido de Informação N°033/2019, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações referentes ao 
calçamento da Rua Poggi Marcos dos Reis, especificando de forma detalhada qual a atual 
situação das duas etapas de execução do serviço supracitado na referida via pública” 
(Aprovado). 

 
Pedido de Informação N°034/2019, de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e Geani Mª 

dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 
informações detalhadas referentes as emendas parlamentares do Deputado Alceu Moreira da 
Silva destinadas ao município de Glorinha, desde o ano de 2017 até a presente data, 
especificando o atual andamento das mesmas” (Aprovado). 

 
 

 
    Atenciosamente, 

     Secretaria da Câmara de Vereadores 
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