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Glorinha, 11 de dezembro de 2018 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 10 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
 Projeto de Lei N°058/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja menta é a 
seguinte: “Estima a receita e fixa a despesa do município de Glorinha para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências” (APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°059/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “ Institui o Fundo Especial de reaparelhamento da Câmara Municipal de 
Vereadores de Glorinha nos termos do art. 71 da Lei Federal N°4.320, de 17 de março 
de 1964 e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município de Glorinha e a 
Constituição Federal” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°093/2018 de autoria dos Vereadores. João Carlos Soares e 
José Flávio Ckless Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo  com a 
finalidade de viabilizar a elaboração de projeto para pavimentação da Rua Fries” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°124/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize com 

urgência a notificação do proprietário dos terrenos localizados nos fundos da Escola 

de Educação Infantil Maria Celma Mendes Peralta e da Escola Municipal de Educação 

Infantil Isdra Abraham Isdra, a fim de que o mesmo providencie a limpeza dos 

referidos imóveis, tendo em vista que pela má conservação dos terrenos lindeiros 

estão sendo encontrados nas referidas escolas os mais variados bichos, tais como, 

aranhas, baratas, cobras, piolho de cobras, dentre outros” (APROVADO). 

     
Pedido de Providências N°125/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie com urgência o 
término da obra referente a manutenção do esgoto da Escola Municipal Ary Soares” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°126/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a retirada das 
paredes laterais da cancha de bocha localizada na Praça Rotary” (APROVADO). 
 

Pedido de Informação Nº047/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, informações 
sobre qual é a previsão para conclusão das obras do Loteamento Bela Vista 
(Loteamento Popular), especificamente o calçamento da Rua Poggi Marcos dos Reis e 
da Quadra Poliesportiva” (APROVADO). 
 

 
                                               Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 

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

