
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                          Glorinha, 01 de outubro de 2019

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  30  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal.

Emenda N°001/2019 ao PL N°036/2019 dos Vers. José Flávio,  João e Geani,  cuja
ementa  é:  “Art.  1º  Fica  alterado  o  artigo  12,  §  1º  e  o  art.  27  do  Projeto  de  Lei  nº
036/2019”(Aprovado).

 Projeto de Lei N°036/2019 de autoria do  Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2020, e dá outras
providências”(Aprovado).
 

Projeto de Lei N°044/2019 de autoria do  Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
“Acrescenta dispositivos na Lei Municipal N°1.833/2016, que proíbe a instalação de linhas
de  transmissão  de  energia  elétrica  em  alta  tensão  em  determinada  área  do
município”(Aprovado).

Requerimento N°061/2019  de autoria do Ver. Demir Euclides de Mello Maciel,  que
seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a colocação de placas de sinalização
proibindo a circulação de caminhões pesados  no início da Estrada Alano Alves da Silva
com a Estrada Frederico Berwig, bem como no início da Estrada Guilherme Schmidt com
a Estrada Gervásio Maciel”(Aprovado).

Pedido de Providências N°060/2019  de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares,
cuja ementa é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de
tampas nas bocas-de-lobo localizadas na Estrada Fernando Ferrari, nas proximidades do
nº 7.850, na localidade de Vila Nova, bem como seja realizada a finalização do serviço
referente à instalação dos canos situados na referida via pública, tendo em vista que o
serviço não foi devidamente finalizado, inclusive, verifica-se uma estaca de madeira quase
invadindo a estrada, conforme pode ser visto através das fotos anexas”(Aprovado).

Pedido de Providências N°061/2019 de autoria da Verª Geani Mª dos Santos Duarte,
cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  as  medidas
cabíveis  junto  ao  setor/órgão  competente  para  que seja  viabilizada a  manutenção  da
pavimentação asfáltica da Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nas proximidades da rótula
de acesso à Av. 04 de Maio”(Aprovado).

Pedido de Providências N°062/2019 de autoria da Verª Geani Mª dos Santos Duarte,
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o patrolamento, o
ensaibramento e a roçada do Beco João Jacinto de Melo, em ambos os lados, por toda
sua extensão”(Aprovado).

Denúncia de autoria da Mesa Diretora. (Recebida/Aprovada)

Atenciosamente,
Secretaria da Câmara de Vereadores
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