
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 23 de fevereiro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  22  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 004/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Altera  dispositivos  de  Lei  Municipal  Nº  1.613/2013,  alterada  pela  Lei  Nº  1.703/2014  e
2001/2018,  que  modifica  o  Conselho  Municipal  do  Plano  Diretor  de  Desenvolvimento
integrado do Município de Glorinha, e dá outras providências.” (Aprovado por unanimidade)

Projeto de Lei Nº 005/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo a contratar  professores e especialistas para necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.” (Aprovado por 01
voto contrário: Ver Oscar e 07 votos favoráveis: Ver. Everaldo, Ver. Eduardo, Ver. Dorival, Verª.
Sílvia, Ver. Ademar, Ver. Delmir e Ver. Rafael)

Projeto  de  Lei  Nº  001/2021  de  autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Denomina Estrada  São Sebastião,  a  via  Pública  localizada  no distrito  sede,
composto pela sede do Município, pela localidade de Passo Grande e parte do Banhado
Grande, conforme mapa e memorial descritivo em anexo.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 016/2021 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que  seja  realizado  estudo  técnico  a  fim  de  viabilizar  a  ampliação  de
atendimentos no SINE, visando atender a população nas necessidades relacionadas à
documentação e pela busca de vagas nas empresas do município de Glorinha, bem como
nas cidades vizinhas.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 010/2021 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a instalação de
câmeras de vigilância nos pátios das Secretarias Municipais de Obras, Viação e Serviços
Públicos e de Agricultura.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 011/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a limpeza dos entulhos
existentes nas ruas do centro do município.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 012/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a limpeza do canteiro
central e das laterais da Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 003/2021 – de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre quais
são os dias de atendimento de pediatra na Unidade de Saúde da Família Maria da Glória
Ferrugem e na emergência  do Centro Municipal  de Saúde Sinval  Guazelli,  bem como
sejam  prestadas  informações  detalhadas  de  quantas  crianças  são  atendidas
semanalmente em ambas Unidades de Saúde.” (Aprovado por unanimidade)

           

 Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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