
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 09 de fevereiro de 2021

Em Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  08  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Requerimento Nº 001/2021 de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel, cuja a ementa
é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a reforma
interna e externa da Capela Mortuária do Maracanã.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 006/2021 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a manutenção da Praça do
Loteamento Popular Bela Vista, através da colocação de bancos, lixeiras, troca de areia da
quadra, instalação de brinquedos, bem como a construção de um banheiro público no
referido local.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 007/2021 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a construção
de  calçada  de  passeio  público  na  Rua  João  Osvaldo  Rosa,  viabilizando  a  união  de
esforços entre  os  proprietários da referida  via  pública  e  o  Poder  Público  Municipal.”
(Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 008/2021 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizada a entrega das contas de energia elétrica diretamente nas
residências dos clientes residentes e domiciliados no interior do município de Glorinha,
uma vez que alguns pontos de entrega das contas não existem mais, bem como em razão
da pandemia,  haja vista que inúmeros consumidores são do grupo de risco,  e ainda,
muitos destes não possuem acesso à internet, o que dificulta a emissão da fatura para
pagamento.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 009/2021 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a retirada/nivelamento das
lombas localizadas em seis pontos da Estrada Vila Nova, na Estrada Rincão São João, em
frente ao nº 805, bem como em oito pontos da Estrada do Passo Grande.” (Aprovado por
unanimidade)

Requerimento Nº 010/2021 de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel, cuja a ementa
é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar o retorno
da telemedicina,  bem como do atendimento médico na Unidade de Saúde Maracanã.”
(Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores

“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


