
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 15 de fevereiro de 2022

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  14  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  002/2022  –  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$ 21.876,93 (vinte e um mil oitocentos e setenta e seis reais e
noventa e três centavos), junto à Secretaria Municipal de Administração e Meio Ambiente.”
(Aprovado)

Projeto de Indicação Nº001/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte: “Para que o Chefe do Poder Executivo Municipal disponibilize um espaço
(terreno) adequado no centro da cidade, bem como a elaboração de um projeto
para a construção de um prédio destinado às Associações com sede no município
de Glorinha, a fim de viabilizar que as mesmas possam ter um local adequado para
expor  e  comercializar  seus  produtos,  bem como para  realizar  suas  reuniões.”
(Aprovado)

Requerimento  Nº006/2022  –  de  autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Que  seja  realizado  estudo  técnico,  a  fim  de  viabilizar  a  restauração  da
pavimentação asfáltica do trecho localizado entre o acesso à BR-290 e a Av. 04 de Maio,
no município de Glorinha .” (Aprovado)

Requerimento Nº007/2022  – de autoria  do Ver.  Rafael  Schönardie Schmidt,  cuja a
ementa  é  a seguinte:  “Que seja viabilizada a  inclusão das atendentes de educação no
Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público do Município de Glorinha, uma
vez que atualmente estas fazem parte do Plano de Carreira dos Servidores do Município.”
(Aprovado)

Pedido de Informação Nº004/2022  – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre quais
razões o veículo VAN de placas JAM3F89 encontra-se parado na oficina, tendo em vista
que trata-se de veículo novo, o que está causando enormes transtornos às pessoas que
necessitam usar dos serviços disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde, bem
como seja enviado à esta Casa Legislativa a planilha de todas as manutenções do referido
veículo, inclusive com as informações referentes às trocas de óleo.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº005/2022  – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que sejam enviadas ao Poder  Legislativo,  informações sobre  a
segunda etapa do calçamento da Rua Poggi Marcos dos Reis, uma vez que a referida obra
finalizada em março de 2021, porém resta constatado inadequação no serviço prestado
pela empresa contratada, bem como o mesmo não encontra-se concluído, conforme fotos
anexas.” (Aprovado)
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Pedido de Informação Nº006/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, informações sobre
a  instalação  de  câmeras  de  segurança  na  Unidade  Básica  de  Saúde  Maria  da  Glória
Ferrugem, uma vez que já foram realizados 02 (dois) pedidos de providências e esta Casa
Legislativa ainda não teve retorno do Poder Executivo.” (Aprovado)

Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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