
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                    Glorinha, 08 de outubro de 2019

 Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  07  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal.

Projeto de Lei N°038/2019 de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$12.000,00
(doze mil reais) junto à Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes”
(Aprovado)

Projeto de Lei N°042/2019 de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:
“Acresce  disposições  no  anexo  I  Lei  N°1.037-  plano  de  carreira  dos  servidores  do
município de Glorinha, alterada pelas leis municipais n°1.907/2017 E 1.907/2019, no cargo
de agente de combate às endemias”(Aprovado)

Requerimento N°062/2019  de autoria do Ver. Delmir Euclides de Mello Maciel, cuja
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo de viabilidade técnica para a colocação de
sinalização “olho de gato” e faixa de segurança na ERS-030, entre as paradas 116 e 118,
no município de Glorinha”(Aprovado)

Requerimento N°063/2019  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja ementa é a
seguinte:  “Que seja  agendada uma reunião com a  referida  Concessionária  de  Energia
Elétrica, a empresa Instaladora Elétrica Mercúrio e o Poder Legislativo de Glorinha, a ser
realizada na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, para tratar sobre a
iluminação pública no município”(Aprovado)

Requerimento N°064/2019  de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a
seguinte: “Que  seja  realizado  estudo  técnico  a  fim  de  viabilizar  a  colocação  de  um
escorregador adequado para crianças menores de 07 (sete) anos de idade na Praça Nossa
Senhora da Glória”(Aprovado)

 Pedido de  Informação N°054/2019  de  autoria  do Ver.  Everaldo  Dias  Raupp, cuja
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal cópia integral do
Processo Administrativo nº 1.263/2014”(Aprovado)

Atenciosamente,  
 Secretaria da Câmara de Vereadores
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