
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 15 de junho de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  14  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  021/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$
11.154,05 (onze mil cento e cinquenta e quatro reais e cinco centavos), junto a Secretaria
Municipal de Saúde”. (Aprovado)

Requerimento Nº 067/2021 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar o aumento da
carga horária do cargo de arquiteto do município para 40 (quarenta) horas, tendo em vista
que  o  servidor  ocupante  do  referido  cargo  está  sobrecarregado  de  serviço  e  por
consequência está resultando no acúmulo de processos.” (Aprovado)

Requerimento Nº 068/2021 – de autoria do Ver. Eduardo S. Pires,  cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a ampliação da rede de
baixa tensão localizada na Av. 04 de Maio, no município de Glorinha, cuja finalidade é
possibilitar  a instalação de iluminação pública  pela extensão da referida via  pública.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 069/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que  seja  realizado  estudo  técnico  a  fim  de  viabilizar  um  rebaixo  de
acessibilidade,  bem como a colocação de  faixa  de  pedestre  na  Rua Antônio Peixoto,
esquina com a Av.  Dr.  Pompílio  Gomes Sobrinho,  nas proximidades da rótula  que dá
acesso a referida via pública.” (Aprovado)

Requerimento Nº 070/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a elaboração de Projeto de
Lei regulamentando o funcionamento do Ginásio Poliesportivo Municipal Rafael Silva de
Britto, localizado no Loteamento Popular Bela Vista.” (Aprovado)

Requerimento Nº 071/2021 – de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp, cuja a ementa é a

seguinte: “Que viabilizada a ligação de água na Escola Municipal de Ensino Fundamental

São Pedro, na localidade de Rincão São João, no município de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº 072/2021 – de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp, cuja a ementa é a

seguinte: “Que seja agendada uma reunião na sede da Câmara Municipal de Vereadores de

Glorinha  com representantes  da  empresa  concessionária  supracitada,  a  fim  de  tratar

sobre o aumento da demanda do consumo de água nos próximos 04 (quatro) anos, tendo

em vista que duas empresas de grande porte se instalarão no município de Glorinha, bem

como para tratar sobre qual é o projeto da CORSAN alusivo ao impacto correspondente à

ampliação da referida demanda.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 025/2021 de autoria do Ver. Eduardo S. Pires, cuja a ementa

é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo cópia do Termo de Ajustamento de

Conduta (TAC) firmado entre o município de Glorinha e o responsável pelo Condomínio

Flor do Campo.” (Aprovado)

“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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

Pedido de Informação Nº 026/2021 de autoria dos Vers. Everaldo D. Raupp e Oscar

W. Berlitz,  cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal

informações sobre a situação de funcionamento da patrola, das retroescavadeiras e das

caçambas  de  propriedade  do  município,  tendo  em  vista  que  em  breve  os  referidos

maquinários serão utilizados para realizar o serviço de terraplanagem.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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