
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 02 de fevereiro de 2022

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  01  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  001/2022  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar enfermeiro para necessidade temporária
de excepcional interesse público, e dá outras providências.” (Aprovado)

Requerimento Nº001/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico e financeiro, a fim de viabilizar a instalação
de ciclovia por todo o perímetro urbano do município que possui pavimentação asfáltica,
bem como seja incluído no projeto do novo trecho da Estrada Passo do Portão que será
pavimentado.” (Aprovado)

Requerimento Nº002/2022  – de autoria do Ver.  Rafael  Schönardie Schmidt,  cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que seja  intermediado junto  à  empresa  SOGIL a  viabilidade  do
retorno das antigas linhas de ônibus de Maracanã e Miraguaia, conforme descrição de
itinerário  que  segue:  LINHA MARACANÃ (saída  às  6h  Imbiruçu/Maracanã/Gravataí  e
retorno às 11h:15min da Rodoviária  de Gravataí/Maracanã e  às 13h:15 retornava para
Gravataí);   LINHA MIRAGUAIA:  (saída  às  6h:15min  do  Imbiruçu/Gravataí  e  retorno  de
Gravataí/Miraguaia às 16h:30min).” (Aprovado)

Requerimento  Nº003/2022  –  de  autoria  do Ver.  Delmir  Mello  Maciel  e  Demais
Vereadores subscreventes,  cuja a ementa é a seguinte:  “Que seja viabilizada a reativação
da iluminação pública no acesso da Freeway em direção à cidade de Glorinha.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº001/2022 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de 01 (um)
bueiro de travessia na Estrada Capão da Lagoa, entre os números 2.291 e 2.265,  bem
como a colocação de 01 (um)  bueiro na Av.  Otacílio  Soares,  nas proximidades do nº
2.175.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº001/2022  – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa é a seguinte:  “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo,  informações sobre os
custos da revitalização do canteiro central localizado na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho,
bem como se o referido serviço possui garantia.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº002/2022  – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que seja  enviado  ao Poder  Legislativo,  informações detalhadas
sobre quantas horas máquinas foram realizadas pela Secretaria Municipal da Agricultura
no ano de 2021.” (Aprovado)

Atenciosamente,

 Secretária da Câmara de Vereadores
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