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Glorinha, 26 de março de 2019 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 25 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
 Projeto de Lei N°008/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito suplementar no 
valor de R$0,50 (cinquenta centavos) junto à Secretaria Municipal de Saúde” 
(APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°009/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar enfermeiro para necessidade 
temporária de excepcional interesse público e dá outras providências” 
(APROVADO). 
 

Requerimento N°021/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja viabilizado o conserto do abrigo para usuários de 
transporte coletivo localizado na ERS-030, parada 130” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°024/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a roçada 

das seguintes vias públicas: Estrada José Constante, Estrada Frederico Augusto 

Berwig, Estrada das Contendas, Estrada Alberto Galia, Estrada Dom Feliciano, 

Estrada Albano Alves da Rosa, Beco do Guerino, Beco São José, Beco Vó Zilda e 

Travessa Ernesto Peixoto” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°021/2019 de autoria do Vereadores Delmir Maciel, 
Everaldo Dias Raupp e João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja 
enviado ao Poder Legislativo Municipal informações sobre quais medidas foram 
adotadas pelo Poder Executivo referente o conserto da ambulância de PLACAS 
IOK3660, apresentando inclusive à esta Casa Legislativa a descrição de materiais 
e serviço orçado para viabilizar os devidos reparos do referido veículo” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°022/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre qual é a quantia devida pelo município de Glorinha à empresa 
FIBRAPLAC PAINEIS DE MADEIRA S/A, relativo a devolução dos incrementos 
gerados pela mesma em 2018, bem como quais providências estão sendo tomadas 
para a efetiva regularização do débito” (APROVADO). 

 
 
 

Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara de Vereadores 

http://www.glorinha.rs.gov.br/

