
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                       Glorinha, 22 de outubro de 2019

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  21  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal.

Projeto  de  Lei  N°043/2019  de autoria  do  Poder  Executivo,  cuja  ementa  é  a  seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a efetuar o pagamento de documentos de arrecadação
de receitas federais – DARF’S, dos conselhos escolares, na forma que especifica”(Aprovado)

Projeto  de  Lei  N°045/2019  de autoria  do  Poder  Executivo,  cuja  ementa  é  a  seguinte:
“Institui a semana municipal da água no município de Glorinha” (Aprovado)

Requerimento  N°067/2019de  autoria  do  Ver.  Everaldo  Dias  Raupp,  cuja  ementa  é  a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar acesso para cadeirantes junto a
calçada  localizada  na  esquina  da  Rua  Antônio  Peixoto  com  a  Av.  Dr.  Pompílio  Gomes
Sobrinho”(Aprovado)

Requerimento  N°068/2019de  autoria  dos Vers.  Oscar  Weber  Berlitz  E  João  Carlos
Soares, cuja ementa é a seguinte: Que seja viabilizada a construção de um abrigo para usuários
de transporte coletivo na esquina da Estrada Maria Etelvina da Cunha Bueno com o Beco João
Antônio Magalhães, na localidade do Capão Grande”(Aprovado)

 Pedido de Providências N°064/2019  de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e Erico
Homero Scherer,  cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a
colocação de tampas nas bocas de lobo situadas nas ruas do Loteamento Popular Bela Vista,
bem como seja realizada a limpeza das referidas vias públicas, e ainda, que seja viabilizada a
colocação de areia na cancha de futebol localizada no referido loteamento” (Aprovado)

 Pedido de Providências N°065/2019  de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar
Weber  Berlitz,  cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie
manutenção e reparos na Unidade Básica de Saúde Cândido Pereira Filho, tendo em vista o
seguinte: Vazamento de água na área de serviço; Bebedouro sem funcionamento e falta de
copos  descartáveis;  Ar  condicionado;  Ventilador  da  recepção;  Falta  de  assento  no  vazo
sanitário; Paredes necessitam pintura” (Aprovado)

Atenciosamente
Secretaria da Câmara de Vereadores
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