
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                       Glorinha, 09 de março de 2021

Em Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  08  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 010/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  realizar  a  aquisição  de  vacinas  para
enfrentamento da pandemia da covid - 19.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento  Nº  022/2021  de  autoria  do Ver.  Eduardo  dos  Santos  Pires,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro, a fim de viabilizar a
elaboração de projeto destinado ao calçamento de toda a extensão da Rua Adolfo Oscar
Fries.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 024/2021 de autoria do Ver. Delmir E. de Mello Maciel, cuja a ementa
é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a rescisão contratual
com a empresa que presta serviços terceirizados de manutenção dos veículos oficiais do
município, tendo em vista a deficiência na prestação dos serviços supramencionados em
relação a frota municipal, acabando por prejudicar a eficiência na execução do serviço
público”. (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 029/2021 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a abertura de um poço
artesiano na Estrada Campo da Várzea com a Av. Avelino Maciel Neto, cuja finalidade é
atender  aproximadamente  30  (trinta)  moradores  naquela  região”.  (Aprovado  por
unanimidade)

Requerimento Nº 030/2021 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a colocação de tubulação
de  concreto  na  Av.  Avelino  Maciel  Neto,  no  trecho  entre  a  Secretaria  Municipal  de
Agricultura e a ponte localizada antes da empresa FIBRAPLAC, bem como seja construído
um passeio e uma pista ciclística no local”. (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 014/2021 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação em
dia das planilhas de abastecimento e rodagem de veículos, máquinas e tratores, assim
como  os  dispositivos  de  medição,  como  por  exemplo  tacógrafos,  horímetros  e
hodômetros.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 015/2021 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  disponibilize  um  número  de
WhatsApp  para  aproximar  o  atendimento  aos  munícipes,  os  quais  poderão  solicitar
informações,  realizar  reclamações,  dentre  outras  reivindicações.”  (Aprovado  por
unanimidade)

Pedido de Informação Nº 004/2021 – de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja enviada ao Poder Legislativo, informação correspondente a
previsão da  conclusão  da  obra  de  calçamento  da  Rua  Miramar  Show.”  (Aprovado  por
unanimidade)
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Pedido de Informação Nº 006/2021 – de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que sejam enviadas  ao Poder  Legislativo,  informações sobre a
situação da agroindústria no município de Glorinha.” (Aprovado por unanimidade)

            Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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