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    Glorinha, 10 de fevereiro de 2015. 

 
 
 

 
      Em Sessão Ordinária realizada no dia 09 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

Projeto de Resolução nº 001/2015 de autoria da Mesa Diretora, cuja a 
resolução é a seguinte: “Dispõe sobre alteração do Regime Interno da Câmara 
de Vereadores de Glorinha e dá outras providências.” 

 
Requerimento n° 002/2015 de autoria do Vereador João Carlos Soares, cujo 

a solicitação ao Sr. Representante do Banrisul – Banco do Estado do Rio Grande 
do Sul, é a seguinte: “Que seja disponibilizado um funcionário exclusivo para 
auxiliar os clientes nos caixas eletrônicos nos primeiros dias úteis de cada 
mês, tendo em vista possibilitar melhor atendimento aos correntistas e 
pensionistas.” 

 
Pedido de Providência nº 003/2015 de autoria do Legislativo Municipal do 

Vereador Jairo Assis da Silva, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo Municipal construa um abrigo na parada de ônibus 127, na Av. Dr. 
Pompílio Gomes Sobrinho, do lado esquerdo da via pública, sentido 
Glorinha/Gravataí.” 

 
Pedido de Providência nº 004/2015 de autoria do Legislativo Municipal do 

Vereador José Flávio Ckless Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja 
realizado pelo Poder Executivo Municipal a manutenção das luminárias da 
Praça Nossa Senhora da Glória, no Centro de Glorinha.” 

 
Pedido de Providência nº 005/2015 de autoria do Legislativo Municipal do 

Vereador Jorge Fagundes da Silva, cuja ementa é a seguinte: “Que seja 
realizado pelo Poder Executivo Municipal a manutenção do asfalto na rótula 
próximo a Av. Quatro de Maio, tendo em vista a existência de buracos no 
local.” 

 
Pedido de Providência nº 006/2015 de autoria do Legislativo Municipal do 

Vereador Jorge Fagundes da Silva, cuja ementa é a seguinte: “Que seja 
realizado pelo Poder Executivo Municipal a limpeza e o conserto do outdoor 
do Pórtico Municipal, tendo em vista as condições precárias que o mesmo se 
encontra.”  

 
Pedido de Providência nº 007/2015 de autoria do Legislativo Municipal do 

Vereador João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado 
pelo Poder Executivo Municipal o cercamento da Unidade Básica de Saúde 
Cândido Pereira Filho, na localidade do Capão Grande, pois a cerca existente 
está em péssimas condições.” 
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Pedido de Informação nº 001/2015 de autoria do Legislativo Municipal do 

Vereador Ademar de Oliveira, cuja a solicitação é a seguinte: “Que seja 
prestado informações pelo Poder Executivo Municipal sobre a situação 
jurídica da Estrada Adelta Nancy Butze, que liga a Rodovia RS 030 à Estrada 
Capão da Lagoa.” 

 
 
 

 
 

Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha. 
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