
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                   Glorinha, 21 de dezembro de 2021

Em Sessão Ordinária realizada no dia 20 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes
matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  059/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Altera dispositivo na Lei Municipal Nº 2145/2021 que estabelece a nova estrutura
administrativa  organizacional  básica  do  Poder  Executivo  Municipal  de  Glorinha.”
(Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº060/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Altera  o  Art.  19  na  Lei  Municipal  Nº  1037,  de  28  de  fevereiro  de  2008  que
estabelece o plano de carreira dos servidores do Município de Glorinha.” (Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº  061/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial criando a rubrica
de despesa no valor  de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais),  junto à  Secretária Municipal  de
Saúde.” (Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº  062/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Dispõe sobre a estimativa da Receita Fixa do Município de Glorinha, para o
exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.” (Aprovado)

Requerimento  Nº  127/2021  –  de  autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  ementa  é  a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a elaboração de Projeto
para  a  execução  de  colocação  de  galerias  na  Estrada  Ozi  Costa,  na  localidade  dos
Candocas e na Estrada Afonso Corrêa, bem como seja ampliado o bueiro de travessia
localizado na Estrada Otacílio Soares, nas proximidades do Parque Municipal de Eventos
Lídio da Silveira Peixoto, serviços estes que poderão serão custeados com as sobras do
orçamento do Poder Legislativo Municipal, conforme acordo manifestado pelo Prefeito e
pelo Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 042/2021  – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja
ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  providenciado  o  replantio  das  palmeiras  faltantes  no
canteiro  central  da  Av.  Dr.  Pompílio  Gomes  Sobrinho,  no  mesmo  tamanho  daquelas
existentes no referido local.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 043/2021  – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja
ementa é a seguinte: “Que seja providenciado o conserto dos PAVS da rótula de acesso à
Av. 04 de Maio, tendo em vista que os mesmos se encontram em desconformidade com o
nível  do  asfalto.  Em razão  disso,  sugiro  que  o  referido  conserto  seja  realizado  com
concreto, a fim de viabilizar maior durabilidade e segurança.” (Aprovado)

Moção de Pesar – de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte: “Manisfa
o seu profundo pesar pelo falecimento de Pedro Soares.” (Apreciado)

Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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