
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 29 de junho de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  28  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei  Nº  004/2021 –  de autoria  do  Poder Legislativo, cuja a ementa é  a
seguinte: “Fica vedada a nomeação, no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta
de Glorinha de pessoas condenadas pela Lei Federal Nº 11.340, de 07 de agosto de 2006.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 076/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar as entregas
das cestas de alimentos aos beneficiários do CRAS que moram no interior do município.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 077/2021 – de autoria dos Vers. Eduardo S. Pires e Oscar W. Berlitz,
cuja  a  ementa  é  a  seguinte:  “Que  seja  dada  ampla  publicidade  sobre  o  direito  dos
contribuintes no que diz  respeito às isenções dos impostos municipais previstos nos
artigos 149, 150 e 151, do Código Tributário Municipal, bem como as respectivas datas
para a realização dos pedidos de isenções.” (Aprovado)

Requerimento Nº 078/2021 – 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 um redutor
de velocidade (quebra-molas) em frente a Agropecuária Vila Nova, na Estrada Fernando
Ferrari n. 13.155, tendo em vista a alta velocidade na via e entrada e saída de automóveis,
onde em pouco tempo já atropelaram dois animais.” (Aprovado)

Requerimento Nº 079/2021 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que  seja  realizado  estudo  técnico  a  fim  de  viabilizar  a  implantação  de
guarda/vigilância no Parque Municipal de Eventos Lídio da Silveira Peixoto ou que seja
celebrado uma PPP (parceria público-privada) para que a municipalidade deixe de arcar
com os enormes prejuízos por conta dos seguidos roubos acontecidos naquele local.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 080/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é
a seguinte: “Que seja viabilizada a troca da câmera de segurança localizada na esquina da
Rua João Osvaldo Rosa com a Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho pela câmera situada no
Passo  da  Taquara,  tendo  em  vista  que  esta  não  está  ligada  e  aquela  não  tem  boa
qualidade de resolução.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 028/2021 de autoria do Ver. Eduardo dos Santos Pires, cuja

a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo informações esclarecendo

se houve correção monetária do IPTU e respectivo índice oficial adotado, bem como quais

foram os critérios utilizados pela administração municipal  para se chegar aos valores

correspondentes ao referido imposto.” (Aprovado)
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Pedido de Informação Nº 029/2021  de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a

ementa  é  a  seguinte: “Que sejam enviadas  ao Poder  Legislativo,  informações  sobre o

término  da  obra  da  segunda  parte  do  calçamento  da  Rua  Poggi  Marcos  do  Reis,

esclarecendo se a referida obra já foi concluída pela empresa responsável pela execução

do serviço, bem como quem é o responsável legal pela fiscalização do contrato e, caso já

tenha  sido  concluída,  seja  informado  o  responsável  pela  assinatura  do  termo  de

recebimento, nos termos do art. 73, da Lei Federal nº 8.666/93.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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