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Em Sessão Ordinária realizada no dia 04 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

 Requerimento Nº 040/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a 
contratação de um médico cardiologista com urgência, tendo em vista que as 
pessoas consultam com o Clínico e quando são encaminhadas para o especialista, 
em razão da demora para serem chamadas, muitas vezes acabam indo a óbito antes 
mesmo de consultar com o médico.” (Aprovado) 

 
 

Requerimento Nº 041/2022 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 
viabilizar a contratação de empresa especializada para terceirização do serviço de 
mão de obra para postos de trabalho destinado à operadores de máquina.” 
(Aprovado) 
 

Pedido de Providências Nº 023/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
colocação de redutores de velocidade que faltam na Rua Deoclécio Ferrugem, em 
frente ao número 135.” (Aprovado) 
  
 

Pedido de Informação Nº 025/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo informações  
sobre quais motivos dois veículos do Caminho da Escola encontram-se parados no 
pavilhão ocupado pela Secretaria Municipal de Educação desde o início do ano, bem 
como quais justificativas que embasaram o contrato de terceirização dos serviços 
de transporte escolar no município, tendo em vista os referidos veículos estarem 
disponíveis, o que poderia gerar uma economia para os cofres municipais.” 
(Aprovado) 
 
 

Pedido de Informação Nº 026/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “que seja enviado ao Poder Legislativo cópias do 
protocolo de intenções e do contrato firmado entre o município de Glorinha e a 
empresa ARCELORMITTAL GONVARRI, documentos estes relacionados à Lei 
Municipal nº 2.137/2021, que autorizou a concessão de incentivos fiscais à referida 
empresa.” (Aprovado) 
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Pedido de Informação Nº 027/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp 
e Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “que sejam enviadas ao Poder 
Legislativo Municipal informações sobre quais medidas foram adotadas pelo Poder 
Executivo em relação ao Requerimento nº 086/2018, cujo teor é viabilizar a 
capacitação em noções básicas de primeiros socorros à professores e demais 
servidores das escolas municipais, bem como a aquisição de kits de primeiros 
socorros e demais itens, em cumprimento à Lei Federal nº 13.772/2018 (Lei Lucas).” 
(Aprovado) 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores 


