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Em Sessão Ordinária realizada no dia 27 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

         Projeto de Lei Nº 029/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar Médico Ginecologista – Obstetra 
para necessidade temporária de excepcional interesse público.” (Aprovado) 
 
           Projeto de Lei Nº 030/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar Professor de Ensino Fundamental 
por disciplina: Matemática, para necessidade temporária de excepcional interesse 
público.” (Aprovado) 
 

 Requerimento Nº 039/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar alteração 
na Lei Municipal que incluiu a Estrada Campo da Várzea, na localidade de Três 
Figueiras no perímetro urbano do município, tendo em vista que não está sendo 
observado o requisito mínimo referente à existência de melhoramentos indicados 
no §1º, do art. 3º do Código Tributário Municipal para fins de incidência da cobrança 
de IPTU, pois não existe meio fio ou calçamento com canalização de águas pluviais, 
abastecimento de água, sistema de esgotos sanitários e rede de iluminação pública, 
com ou sem posteamento, para distribuição domiciliar por toda a extensão da 
referida via pública.” (Aprovado) 
 

Pedido de Providências Nº 022/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 
alargamento do bueiro existente na Estrada Afonso Corrêa.” (Aprovado) 
  

Pedido de Informação Nº 024/2022 – de autoria do Ver. Everaldo D. Raupp, 
Oscar W. Berlitz e Sílvia O. Eccel, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao 
Poder Legislativo Municipal, informações através da Secretaria Municipal de Saúde, 
sobre quais ações estão sendo tomadas pelo Comitê de enfrentamento da COVID-
19 em relação aos casos do coronavírus, bem como quais medidas estão sendo 
adotadas pelo município a fim de realizar o acompanhamento de pacientes na 
reabilitação pós-covid, e ainda,  por quais razões existem divergências nas 
informações da vacinação entre o vacinômetro (http://glorinha.rs.gov.br/gov/vacinacao/) e 
o 
facebook(https://www.facebook.com/Glorinha.Gov/photos/a.1470050259907708/326672817023989

9/) da Prefeitura Municipal.” (Aprovado) 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores 


