
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 20 de abril de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  19  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 018/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 4,00 (quatro
reais), junto a Secretária Municipal de Educação.” (Aprovado)

Requerimento  Nº  038/2021  de  autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Que seja viabilizada a colocação de uma placa de sinalização maior na BR-290,
com a informação de SAÍDA para Glorinha, no sentido Porto Alegre/Litoral, nos mesmos
moldes da placa com informação de acesso ao município no sentido Litoral/Porto Alegre,
bem como seja  colocada  uma  placa  de  sinalização  com maior  destaque  indicando  o
acesso  à  BR-101,  Osório  e  Florianópolis,  e  por  fim,  a  colocação  de  uma  mureta  de
proteção (guarde-rey) na saída da BR-290 (sentido Litoral/Porto Alegre) para acesso a via
pública municipal, conforme fotos em anexo.” (Aprovado)

Requerimento  Nº  040/2021  de  autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “que  seja  realizada  a  roçada  de  ambos  os  lados  da  ERS-030,  no  perímetro
localizado no município de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº 025/2021 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a inovação do sistema
público de transporte coletivo de passageiros no município de Glorinha, utilizando como
parâmetro o  Projeto de Lei  nº  035/2019 (anexo)  que tramitou nesta Casa Legislativa.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 044/2021  de autoria  do Ver.  Oscar W. Berlitz,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de verificar a possibilidade
de pagamento de vale alimentação aos professores e atendentes da rede municipal de
ensino durante o período que os referidos profissionais encontram-se em trabalho remoto
ou, alternativamente, a criação de gratificação a fim de compensar os custos com internet,
notebooks,  computadores,  celulares  e  tablets  por  exemplo,  serviços  e  objetos
indispensáveis para que sejam ministradas aulas online com qualidade.” (Aprovado)

Requerimento Nº 045/2021 de autoria dos Vers. Oscar W. Berlitz e Eduardo S. Pires,
cuja  a  ementa  é  a  seguinte: “Que seja  realizado  estudo técnico  e  financeiro  a  fim  de
viabilizar o retorno dos serviços de inseminação artificial de bovinos, uma vez que este
serviço é de extrema importância para os produtores rurais do município de Glorinha.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 046/2021 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Indústria e Comércio,
seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a ampliação da carga horária relacionada
ao cargo de engenheiro ambiental  por mais 20 (vinte) horas,  totalizando 40 (quarenta)
horas semanais, cujo objetivo é atender a alta demanda que encontra-se estagnada, uma
vez que com a atual  carga horária  de 20 (vinte)  horas,  não há tempo para analisar  a
demanda de projetos/processos existente na Administração Municipal.” (Aprovado)
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Pedido de Informação Nº 005/2021  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações
detalhadas referentes aos valores pagos mensalmente pelo município com locação de
prédios.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretária da Câmara de Vereadores

“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


