
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                       Glorinha, 26 de outubro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  25  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Pedido de Providências Nº 037/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o conserto da parada
de  ônibus situada  na esquina  da  Av.  Avelino  Maciel  Neto com a Estrada da Várzea.”
(Aprovado)

Pedido de Providências Nº 038/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  a  limpeza  e  a
organização  da  rua  ao  lado  da  Unidade  de  Saúde  Familiar  (USF),  Maria  da  Glória
Ferrugem,  a  fim  de  viabilizar  um  estacionamento  no  referido  local,  bem  como  seja
realizada  a  pintura  da  faixa  de  segurança  para  pedestres  em frente  à  referida  USF.”
(Aprovado)

Pedido de Providências Nº 039/2021 – de autoria do Ver. Everaldo dias Raupp, cuja a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o conserto da calçada
localizada em frente a Clínica Municipal  de Reabilitação Nilza Ckless Soares,  a fim de
proporcionar a devida acessibilidade no local.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 049/2021  – de autoria do Ver. Rafael Shönardie Schmidt,
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações
sobre  o  cumprimento  da  Lei  Municipal  nº  2.107/2020,  que  estabelece  prioridade  no
atendimento  em órgãos  públicos  e  privados  às  pessoas  com transtorno  do  espectro
autista, uma vez que os comércios ainda não colocaram placas de atendimento prioritário,
conforme dispõe o art. 6º da referida Lei Municipal.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 050/2021 – de autoria dos Vers. Oscar Berlitz e Sílvia Eccel,
cuja a ementa é a seguinte: “que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre
quais  são  as  intenções  da  Administração  Municipal  em relação  à  municipalização  da
Escola Estadual Cônego Pedro Wagner, situada na localidade do Maracanã.” (Aprovado)

Atenciosamente,

Secretária da Câmara de Vereadores
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