
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                           Glorinha, 26 de maio de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  25  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

Projeto de Lei Nº 004/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja a 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°033/2020 de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte, cuja ementa é

a  seguinte: “Que  seja  realizada  a  substituição  do  poste  de  madeira  localizado  na  Rua

Dinamarca,  próximo  ao  nº  54,  esquina  com a  Rua  Wilibaldo  Knobeloch,  no  município  de

Glorinha, tendo em vista as péssimas condições em que se encontra, podendo resultar assim,

riscos aos transeuntes da referida via pública, bem como às residências próximas, haja vista a

possibilidade de afetar as instalações elétricas.” (Aprovado por Unanimidade) 

           Requerimento N°032/2020  de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja ementa é a

seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a desinfecção dos pontos da

cidade onde possui o maior fluxo de pessoas, como por exemplo nas paradas de ônibus,

praças, academias e órgãos públicos .” (Aprovado por Unanimidade) 

           Pedido de Providências N°021/2020 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é

a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção da ponte de madeira

situada no Beco Osvalino Schmidt, na localidade de Imbiruçu, na divisa com o município de

Santo Antônio da Patrulha..” (Aprovado por Unanimidade) 

          Pedido de Providências N°022/2020 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, cuja ementa

é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal providencie a limpeza do calçamento da Av.

Avelino Maciel Neto, por ambos os lados da referida via pública.”(Aprovado por Unanimidade) 

              Pedido de Informação Nº 024/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é

a seguinte: “Que sejam prestadas informações à esta Casa Legislativa sobre quais ações estão

sendo tomadas pela administração municipal em relação aos animais de rua e maus tratos aos

mesmos, bem como saber se existe a possibilidade de aquisição de um castramóvel pelo

município.” (Aprovado por Unanimidade)

                                                                  Atenciosamente,  

                                                     Secretaria da Câmara Vereadores
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