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Glorinha, 07 de julho de 2015. 
 
 

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

Requerimento Nº 023/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo Vargas 
Carvalho, cuja a solicitação ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a 
seguinte: “que sejam realizadas melhorias estruturais na Capela Mortuária do 
Centro do Munícipio”. 

 
Requerimento Nº 024/2015 de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares, cuja a 

solicitação ao Ilmo. Sr. Diretor Geral do Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem – DAER, é a seguinte: “que seja realizado o estudo da viabilidade 
técnica no sentido de que seja realizada a manutenção e pintura da sinalização 
horizontal do asfalto do perímetro urbano de Glorinha/RS”. 
 

Requerimento Nº 025/2015 de autoria do Ver. Carlos Leonardo Vargas 
Carvalho, cuja a solicitação ao Ilmo. Sr. Presidente da Frente Parlamentar pelo 
Controle de Animais Domésticos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio 
Grande do Sul, é a seguinte: “que seja realizado uma audiência pública na Sede 
da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha com o objetivo de debater e 
propor ações sobre a superpopulação, abandonos e maus-tratos de animais 
domésticos, além de discutir temas como a esterilização gratuita e universal, 
identificação por microchipagem e programa de adoção consciente”.   
 
     Pedido de Providência Nº 025/2015 de autoria do Ver. Delmir Euclides de Mello 
Maciel cujo a solicitação ao Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a seguinte: 
“que o Poder Executivo Municipal sinalize através de faixas de segurança e 
placas informando a redução de velocidade, indicando o local de travessia de 
pedestres, em frente ao Centro Municipal de Saúde Sinval Guazzelli, localizado 
na RS 030”. 
 
     Pedido de Providência Nº 026/2015 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira cujo a 
solicitação ao Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a seguinte: “que o Poder 
Executivo Municipal realize a retirada de podas de árvores existentes na Rua 
Jaime Gonçalves Ferreira, no Loteamento Casa de Campo, pois as mesmas 
encontram-se no local há aproximadamente 90 dias, o que está causando 
transtornos aos moradores”. 
 
 

 
Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha. 
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