
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

OF. CM Nº 016/2022                                                                   Glorinha, 22 de fevereiro de 2022

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  21  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  005/2022  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Altera e cria-se dispositivos na Lei Municipal Nº 1.037, que estabelece o Plano
de Carreira dos Servidores do Município de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº008/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é
a seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a retirada/nivelamento
das lombas localizadas em seis pontos da Estrada Vila Nova.” (Aprovado)

Requerimento Nº009/2022 – de autoria do Ver. Eduardo S. Pires e demais Vereadores
subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizada roçada no acostamento da
ERS-030, por toda a extensão do município de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº010/2022 – de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar Weber
Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “De um abrigo para usuários de transporte coletivo na
esquina da Estrada Maria Etelvina da Cunha Bueno com o Beco João Antônio Magalhães,
na localidade do Mato Grande.” (Aprovado)

Requerimento Nº011/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que  seja  realizado  o  estudo  técnico  e  financeiro  sobre  a  viabilidade  de
construção  de 01 (um)  banheiro público  na  Praça  do  Loteamento Popular  Bela  Vista,
tendo  em  vista  que,  além  dos  moradores  que  utilizam  a  referida  praça,  está  sendo
desenvolvido  um  projeto  na  quadra  Rafael  Silva  de  Britto,  e  em  razão  disso,  está
aumentando  o  fluxo  de  pessoas  no  local,  se  tornando  cada  vez  mais  necessário  a
edificação de um banheiro público para atender a demanda existente.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº003/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a
ementa é a seguinte:  “Que seja realizada a roçada do acostamento da Av. 04 de Maio por
toda sua extensão.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº004/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a
ementa é a seguinte:  “Que seja providenciada a revitalização da Praça Rotary, tendo em
vista que no momento encontra-se sem manutenção.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº007/2022 – de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja a
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre quaisQ
Deputados  Estaduais,  Federais  e  Senadores  no  mandato  vigente  enviaram  recursos
financeiros para o município de Glorinha.” (Aprovado)
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Pedido de Informação Nº008/2022  – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que  sejam  enviadas  ao  Poder  Legislativo,  informações  sobre
quantos atendimentos relacionados à causa animal foram realizados pela Secretaria de
Meio  Ambiente  desde  01/01/2021  até  a  presente  data,  bem  como  sejam  prestadas
explicações sobre a resposta eletrônica do Whatzapp da referida Secretaria Municipal de
que as denúncias e  reclamações devam ser  realizadas pessoalmente com o setor  de
fiscalização  ou  via  protocolo,  devido  ao  grande  número  de  denúncias  infundadas  e
incorretas.” (Aprovado)

Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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