
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 11 de maio de 2021

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

Requerimento Nº 058/2021 de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que sejam tomadas as medidas necessárias a fim de viabilizar a adesão do
município  de  Glorinha  ao  Programa  Casa  Verde  e  Amarela,  que  é  uma  iniciativa  do
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para facilitar  o acesso da população à
moradia digna através da regularização fundiária e melhorias habitacionais.” (Aprovado)

Requerimento Nº 059/2021 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a contratação
de empresa especializada para a prestação de serviços de segurança armada junto às
escolas e creches municipais.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 021/2021  de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a instalação de câmeras de segurança na
Unidade Básica de Saúde Maria da Glória Ferrugem.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 022/2021  de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp,  cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  a  colocação  de
quebra-molas  na  Rua  Odone  da  Silva  Dutra,  cujo  intuito  é  reduzir  a  velocidade  dos
motoristas  e,  por  consequência,  trazer  mais  segurança  para  todos  os  moradores
residentes na referida via pública.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 017/2021 de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz, cuja a ementa

é  a  seguinte: “que  sejam  enviadas  ao  Poder  Legislativo,  informações  detalhadas

especificando a relação dos itens que compõem a cesta básica doada/distribuída aos

beneficiários pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretária da Câmara de Vereadores
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