
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 06 de junho de 2021

Em Sessão Ordinária realizada no dia 05 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes
matérias de origem do Legislativo Municipal.

Requerimento Nº 075/2021 – de autoria do Ver. Eduardo do Santos Pires, cuja a ementa é
a  seguinte:  “Que seja  realizado estudo técnico no sentido  viabilizar  a  entrega  dos carnês
referentes ao IPTU, à taxa de coleta de lixo rural e à taxa de serviços de cemitério até o dia 10
de fevereiro de cada ano, a partir  de 2022,  bem como seja viabilizado o parcelamento do
imposto e das taxas supracitadas em até 10 (dez) parcelas.” (Aprovado)

Requerimento Nº 081/2021  – de autoria do Ver. João Carlos Soares,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja providenciada a manutenção do acostamento da ERS-030, entre os kms 27
e 28, em frente ao nº 25.415, no município de Glorinha, tendo em vista que no local existe um
bueiro  de  travessia  que  está  causando transtornos e  perigo  para  quem trafega  no  local,
conforme pode ser visto através das fotos anexas.” (Aprovado)

Requerimento Nº 082/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico para viabilizar o transporte do servidor municipal
Pedrinho, que exerce o cargo de vigilante municipal, uma vez que não há transporte público
nos  finais  de  semana,  o  que  está  dificultando  sua  locomoção  até  o  local  de  trabalho.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 083/2021  – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja  viabilizado pelo  setor  técnico  competente  do  município,  a  adoção de
medidas que tenham por finalidade dar ampla divulgação sobre a raiva herbívora.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 028/2021  – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja a
ementa é a seguinte:  “Que seja providenciada a limpeza da areia e contenção na Rua João
Batista da Silva, tendo em vista que com as chuvas, está causando entupimento nos dutos de
esgoto fluvial.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 030/2021 – de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo informações referente ao Projeto
de Lei nº 013/2021 aprovado por esta Casa Legislativa, cujo objeto é a concessão da Revisão
Geral Anual da Remuneração dos servidores municipais concernente ao ano de 2020, o qual
foi sancionado e publicado pelo Sr. Prefeito Municipal através da Lei Municipal nº 2.128/2021,
contudo, a referida reposição foi suspensa sob a alegação de que o Tribunal de Contas do
Estado ao julgar a Lei nº 6.424/2021 do Município de Canoas, determinou a suspensão da
aplicação da referida norma que concedeu a revisão aos servidores daquele município, tendo
em vista a proibição do art. 8º, inciso I, da Lei Complementar nº 173/2020.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 031/2021  de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger,  cuja a
ementa é a  seguinte: “Que seja  enviado ao Poder Legislativo,  informações sobre  quais  as
razões que levaram o Setor Tributário a enviar os carnês de IPTU aos contribuintes municipais
somente neste ano, uma vez que a atualização cadastral dos imóveis foi realizada em 2019
pela  empresa  especializada  em georreferenciamento,  bem como seja  informado  se  houve
RENÚNCIA DE  RECEITA NO ANO DE 2020,  tendo  em vista  que  o  serviço  de  atualização
cadastral ocorreu no ano de 2019 e somente no ano corrente foi realizada a notificação do
lançamento tributário.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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