
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 19 de fevereiro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  18  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 003/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel urbano por doação, e dá outras
providências.” (Aprovado por unanimidade)

Projeto de Indicação Nº 001/2021 de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte: “Para que o chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  elabore  um Projeto  de  Lei
destinado a cobrança de créditos tributários e não tributários.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 011/2021 de autoria dos Vers. Everaldo dias Raupp e João Carlos
Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de
viabilizar a contratação de Agentes Comunitários de Saúde.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº  012/2021  de  autoria  do Ver.  Rafael  Schönardie  Schmidt,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a
instalação de passeio com ciclovia pela extensão da Estrada Passo do Portão.” (Aprovado
por unanimidade)

Requerimento  Nº  014/2021  de  autoria  do Ver.  Eduardo  dos  Santos  Pires,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que seja realizada a notificação da Loteadora Gravataí para que a
mesma providencie  a  limpeza e  roçada dos lotes urbanos localizados no Loteamento
Nova Glorinha, bem como nos demais terrenos de propriedade da referida Loteadora sob
pena de multa, nos termos do art. 14 do Código de Posturas do Município.” (Aprovado por
unanimidade)

Requerimento Nº 018/2021 de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja a ementa
é a seguinte: “Que seja  realizada a  manutenção da tampa da caixa do esgoto cloacal
localizada na Rua Bernardino Antônio da Rosa.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 004/2021 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de
quebra-molas na Rua Dário Rosa Vargas.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 005/2021 – de autoria do Ver. Eduardo dos Santos Pires,
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizada a manutenção e os devidos reparos no final
da Rua Deoclécio Ferrugem.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 007/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a roçada e a devida
manutenção em todas as estradas do município, tendo em vista o estado crítico que as
mesmas se encontram.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 008/2021 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a roçada e a
manutenção por toda a extensão da Estrada João Lopes.” (Aprovado por unanimidade)
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       Pedido de Providências Nº 009/2021 – de autoria do  Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja realizado patrolamento e roçada no Beco dos Boeiras,
tendo  em  vista  que  o  mesmo  se  encontra  em  situação  precária..”  (Aprovado  por
unanimidade)

                                         

            Atenciosamente, 

              Secretaria da Câmara de Vereadores
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