
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                   Glorinha, 23 de novembro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  22  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei  Nº  013/2021  – de autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a ementa é  a
seguinte: “Dispõe sobre a Semana Municipal de Proteção Animal no Município de Glorinha
e dá outras providências.” (Aprovado)

Requerimento Nº 118/2021 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a elaboração de Projeto de
Lei com a finalidade de instituir no Município de Glorinha a Compulsoriedade do Uso do
Solo,  enquanto  instrumento  de  Indução  ao  Desenvolvimento  Urbano,  nos  termos
estabelecidos no § 4º do art. 182 da Constituição Federal e na Lei Federal nº 10.257/2001.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 119/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a colocação de
placas de sinalização de trânsito nas ruas do centro da cidade,  bem como placas de
identificação do nome das vias públicas municipais.” (Aprovado)

Requerimento Nº 120/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é
seguinte:  “Que  seja  providenciada  a  manutenção  da  caixa  d’água  localizada  no
Loteamento Popular Bela Vista, no município de Glorinha, realizando a respectiva pintura
e os devidos reparos da cerca situada no entorno da referida caixa d’água.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 040/2021  – de autoria dos Vers. Ademar de Oliveira e
Oscar  Berlitz,  cuja  a  ementa  é  a  seguinte:  “Que  seja  realizada  a  notificação  dos
proprietários  dos  lotes  urbanos  do  município  de  Glorinha,  a  fim  de  que  os  mesmos
providenciem  a  limpeza  de  seus  terrenos,  nos  termos  do  Código  de  Posturas  do
Município.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 041/2021 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a roçada e a limpeza de todas as paradas de
ônibus entre a parada 131 e a divisa do município, tendo em vista as péssimas condições
de conservação que as mesmas se encontram.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 052/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a
ementa é a seguinte:  “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, informações
referentes ao possível fechamento da Escola Estadual de Ensino Fundamental Cônego
Pedro Wagner, situada na localidade do Maracanã, no município de Glorinha, tendo em
vista que circulam notícias informais na cidade de que a referida escola pública seria
fechada em definitivo.” (Aprovado)

Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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