
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                         Glorinha, 28 de março de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  27  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

           Projeto de Lei N°003/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: “

Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano de

2020 em decorrência de situação de Calamidade Pública” (Aprovado por Unanimidade) 

         Requerimento  N°022/2020  de autoria do  Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja ementa é a

seguinte:  “Que  seja  viabilizado  a  liberação  dos  comércios  do  município,  autorizando  o

funcionamento  regular  de  suas  atividades  habituais,  desde  que  atendidas  medidas  de

prevenção, tais como o uso obrigatório de máscaras para funcionários e clientes .” (Aprovado

por Unanimidade) 

           Requerimento  N°023/2020  de autoria do  Ver. João Carlos Soares,  cuja ementa é a

seguinte:  “Que seja viabilizada a contratação de empresa a fim de realizar a  prestação de

serviços de caminhão pipa para o fornecimento de água potável para comunidade de Glorinha

em razão da estiagem no município.(Aprovado por Unanimidade) 

           Requerimento  N°024/2020  de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja ementa é a

seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a instalação de

hidrantes em alguns pontos do município, tendo em vista não haver um local adequado para

os  caminhões  de  bombeiros  realizarem abastecimento  quando  necessário.”  (Aprovado  por

Unanimidade) 

           Requerimento  N°025/2020 de autoria dos Vers. Geani Mª. Dos Santos Duarte e Oscar

Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte:  “Que seja realizado agendamento com o responsável

competente, a fim de possibilitar a realização de uma reunião na Sede da Câmara Municipal de

Vereadores de Glorinha, para tratar de assuntos relativos à prestação do serviço realizado

pela  referida  empresa  no  município  de  Glorinha,  especialmente  sobre  os  itinerários.”

(Aprovado por Unanimidade) 

            Pedido de Providências  N°017/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz , cuja ementa

é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção e a limpeza das

Ruas Antônio Peixoto, Getúlio Soares Silveira e da Rua Parteira e Tia Rufina”  (Aprovado por

Unanimidade) 
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                Pedido de Providências  N°018/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. Dos Santos Duarte,

cuja ementa é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal tome as medidas cabíveis a fim de

coibir queimadas no município de Glorinha, uma vez que é iminente o risco de incêndios de

grandes proporções.” (Aprovado por Unanimidade) 

              Pedido de Providências  N°019/2020  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de canos na

Rua Ozi Costa, nº 820, em frente à Estação de Tratamento de Esgoto – ETE.”  (Aprovado por

Unanimidade) 

Atenciosamente,  
Secretária da Câmara de Vereadores
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