
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                   Glorinha, 19 de outubro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  19  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Resolução Nº 002/2021 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é
a seguinte:  “Aprova o Relatório Final  da Comissão Temporária Especial  instituída pela
Resolução Nº 003/2021 para estudo, revisão e reforma do Regimento Interno do Poder
Legislativo Municipal.” (Aprovado)

Projeto de Resolução Nº 003/2021 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é
a  seguinte:  “Alteram – se  dispositivos do Regimento  Interno  da  Câmara Municipal  de
Vereadores de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº 105/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar que o auxílio
alimentação  dos  servidores  do  Poder  Executivo  Municipal  seja  pago  em  pecúnia.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 112/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar o fornecimento
e distribuição de absorventes de forma gratuita às mulheres de baixa renda que estejam
cadastradas  no  Centro  de  Referência  de Assistência  Social  –  CRAS do  município  de
Glorinha.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 036/2021 – de autoria do Ver. Rafael Shönardie Schmidt,
cuja a ementa é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção
geral da Estrada Frederico Augusto Berwig por toda sua extensão.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 048/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre quais
medidas a Administração Municipal está procedendo para viabilizar o recapeamento da
Rua da Glória.” (Aprovado)

Atenciosamente,

Secretária da Câmara de Vereadores 
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