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                                                                       Glorinha, 07 de abril de 2015. 
 
 

 
      Em Sessão Ordinária realizada no dia 06 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Poder Legislativo Municipal. 

 
 
Projeto de Lei n° 002/2015 de autoria do Poder Legislativo Municipal, cujo a 

solicitação “Dispõe sobre o programa de alimentação dos servidores do Poder 
Legislativo Municipal, e dá outras providências.” 

 
 
 
Projeto de Indicação n° 001/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo V. Carvalho, 

cujo a solicitação “Altera dispositivos da lei municipal n°1.698/2014 e dá outras 
providências.” 
 
 
 

     Requerimento n° 007/2015 de autoria do Vereador Ademar de Oliveira, cujo a 

solicitação requer “que seja realizado o estudo da viabilidade técnica no que diz 

respeito à disponibilização de serviços de telefonia e internet no Município de 

Glorinha.” 

 

 

Pedido de Providência n° 014/2015 de autoria do Vereador José Ferreira dos Santos, 

cujo a solicitação requer “que o Executivo Municipal implante sinalização de transito 

“proibido estacionar” nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do 

alinhamento da via transversal, bem como a pintura em amarelo do meio fio das 

calçadas das ruas localizadas na área urbana do Município, tendo em vista que 

devido o estacionamento de veículos nesses locais, acaba por obstruir o tráfego de 

veículos automotores.”   

 

 

Pedido de Providência n° 015/2015 de autoria do Vereador Almiro Alíbio Mödinger, 

cujo a solicitação requer “que o Poder Executivo Municipal disponibilize bancos do 

lado de fora do Centro Municipal de Saúde Sinval Guazzelli, para que as pessoas 

possam aguardar sentadas a abertura do mesmo até que seja realizado o devido 

atendimento pelo ente público.” 

 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha. 

http://www.glorinha.rs.gov.br/
mailto:camaraglorinha.rs@hotmail.com.br

