
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                           Glorinha, 12 de maio de 2020

Em Sessão Ordinária realizada no dia 11 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes
matérias de origem do Legislativo  Municipal.

           Requerimento N°026/2020  de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja ementa é a
seguinte: “ Através da Secretaria Municipal da Agricultura, que seja realizado estudo técnico e
financeiro  a  fim  de  viabilizar  a  distribuição  de  sementes  de  azevém  para  os  pequenos
produtores rurais do município.” (Aprovado por Unanimidade) 

            Requerimento N°027/2020  de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja ementa é a
seguinte: “Que através do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, seja realizado
estudo técnico a fim de viabilizar a distribuição de máscaras para as pessoas cadastradas no
Cadastro Único.” (Aprovado por Unanimidade) 

           Requerimento N°028/2020  de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja ementa é a
seguinte:  “Que seja viabilizado a disponibilização de um servidor para auxiliar os correntistas
junto aos caixas eletrônicos da Agência do Banco Banrisul de Glorinha, tendo em vista a falta
de orientação à população referente à utilização dos serviços disponibilizados nos referidos
caixas,  especialmente no que se refere aos inúmeros idosos que possuem dificuldade de
utilizar esse tipo de serviço.” provado por Unanimidade) 

                 Pedido de Informação N°022/2020 de autoria do Verª. João Carlos Soares, cuja ementa
é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal relação detalhada de todos os
estagiários,  funções  gratificadas  e  cargos  em  comissão  do  Poder  Executivo  Municipal,
referente ao período de 01/01/2020 até a presente data, bem como informações especificando
às respectivas remunerações e lotações .” (Aprovado por Unanimidade) 

Atenciosamente,  

     __________________________________
João Carlos Soares

Presidente do Poder Legislativo   

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”
Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.830 -  Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br


