
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 01 de junho de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  31  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Requerimento Nº 065/2021 de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar o pagamento
de  adicional  de  periculosidade  aos  servidores  que  exercem  o  cargo  de  vigilante  no
município de Glorinha, adequando-se à Lei Federal nº 12.740/2012, que prevê o pagamento
do  referido  adicional  para  trabalhadores  expostos  a  roubos  ou  outras  espécies  de
violência  física  nas  atividades  profissionais  de  segurança  pessoal  ou  patrimonial.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 066/2021  de autoria do Ver. Rafael S. Schmidt,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que sejam tomadas medidas pela administração municipal com a finalidade de
fomentar  a  criação  de  empregos  município  de  Glorinha  destinados  à  inserção  de
mulheres no mercado de trabalho.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 021/2021  de autoria  do Ver.  Dorival  D.  Medinger,  cuja a

ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, informações sobre quem foi

responsável  técnico  pelo  recebimento  da  câmera  de  segurança  localizada  nas

proximidades  do  Mercado Peixoto,  na  localidade  de  Passo  da  Taquara,  uma vez  que

existem informações de que a referida câmera nunca funcionou desde a sua instalação.”

(Aprovado)

Pedido de Informação Nº 022/2021 de autoria do Ver. Eduardo S. Pires, cuja a ementa

é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, informações sobre quais valores

foram gastos  pelo  município  na  gestão  2017/2020,  com a  contratação  de  empresa(s)

especializada  para  instalação  de  sistema  de  videomonitoramento,  mediante  o

fornecimento  dos  equipamentos,  infraestrutura  para  captação,  transmissão,  recepção,

gravação,  monitoramento  e  processamento  das  imagens  de  vídeo  com  sistema

informatizado  de  gerenciamento,  armazenamento  e  consulta  dos  mesmos,  incluindo

treinamento dos usuários, instalação e manutenção, em garantia, dos equipamentos, bem

como a elaboração do projeto executivo.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 023/2021 de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz, cuja a ementa

é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre quais ações

estão sendo realizadas pela administração municipal para preparar os munícipes desta

cidade que pretendem ingressar no mercado de trabalho, tendo em vista que em breve

uma grande empresa se instalará no município de Glorinha.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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