
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

 

                   “DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”   

              Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.990- 2° Piso – Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

    
   

Glorinha, 11 de julho de 2017. 
 

 
                   

Em Sessão Ordinária realizada no dia 10 p.p. esta Casa Legislativa 
apreciou as seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 
 

Projeto de Lei N° 031/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Altera dispositivos da Lei Municipal N° 1.358/2011, que institui o 
Programa Municipal de Educação Fiscal – PROMEF e o Grupo de Educação 
Fiscal Municipal – GEFIM, no município de Glorinha, e dá outras providências” 
(APROVADO). 
 

Projeto de Lei N° 032/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Institui o Fórum Municipal de Educação – FME do Município de 
Glorinha, e dá outras providências” (APROVADO). 
 

Projeto de Lei N° 008/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa 
é a seguinte: “Denomina Beco João Bibiano de Melo, a Via Pública localizada 
no Distrito de Maracanã, conforme mapa e memorial descritivo em anexo” 
(APROVADO). 
 

Projeto de Indicação N° 005/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja elaborado Projeto de Lei no sentido de estender 
aos conselheiros Tutelares do município de Glorinha Parcela Autônoma de 
Risco de Vida percebida pelos servidores do cargo efetivo de Agente Fiscal 
Sanitário e Agente Fiscal correspondente à 50% sobre o vencimento básico do 
respectivo cargo (Lei n° 1.037/2008, art. 47, §§ 2º e 3°)” (APROVADO). 
 

Requerimento N°105/2017 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja cumprida na íntegra a Lei Municipal n° 
1.582/2013, tendo em vista que os atuais logotipos fixados nos veículos do 
município estão em desconformidade com a referida legislação municipal” 
(APROVADO). 
 
 Requerimento N° 106/2017 de autoria da Comissão Especial de Inquérito, 
cuja ementa é a seguinte: “A prorrogação do prazo de funcionamento desta 
Comissão Temporária, pelo lapso temporal de 60 (sessenta) dias, com fulcro 
no art.58, §3º, da Constituição Federal, c/c o art. 5º, §2°, da Lei n° 1.579/52, com 
o art.75 e seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores 
e com a decisão do STF no Habeas Corpus n° 71193-SP” (APROVADO). 
 

Requerimento N° 107/2017 de autoria dos Vers. Everaldo Dias Raupp e 
Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: CORSAN “Que seja agendada 
uma reunião na Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha para 
tratar de assuntos de interesse local” (APROVADO). 
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Requerimento N° 108/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião com os corretores de 
imóveis da cidade de Glorinha e com o Secretário de Governo para tratar sobre 
a regularização fundiária do município, e por fim, sugere-se que a referida 
reunião seja realizada no dia 14/07/2017, às 14h:00min” (APROVADO). 

 
Requerimento N° 109/2017 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e 

Geani Maria dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas 
medidas a fim de viabilizar a criação de um projeto de incentivo aos corredores 
de rua e trilhas do município de Glorinha” (APROVADO). 
  

Requerimento N°110/2017 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja 
ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas juntamente com o Poder 
Legislativo Municipal no sentido de viabilizar processo de municipalização de 
toda extensão do perímetro urbano do município de Glorinha, hoje pertencente 
ao Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (DAER)” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°066/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias 

Raupp, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 
urgentemente construção da ponte localizada na Estrada Frederico Berwig, 
nas proximidades do n° 1.400” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°067/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber 

Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 
a ampliação do toldo localizado na Escola Municipal Ary Soares onde os 
micro-ônibus estacionam para o embarque e desembarque dos estudantes, o 
que facilitará o acesso de todos nos dias de chuva, principalmente às crianças 
cadeirantes” (APROVADO). 

         

 Pedido de Providências N° 068/2017 de autoria do Ver. Ademar de 

Oliveira, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 

providencie a construção de uma parede com tijolos de vidro semitransparente 

em frente ao elevador localizado na Escola Municipal Ary Soares, bem como 

baixar o vão aberto existente ao lado do referido elevador, fechando-o de cima 

para baixo a uma altura de 2,5 metros, cujo objetivo e proteger o local nos dias 

de chuva e vento” (APROVADO).                       

 

            Pedido de Informação N°030/2017 de autoria da Verª Geani Maria dos 

Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder 

Legislativo Municipal informações relativas à quantos casos da síndrome de 

Guillain-Barré foram identificados no município de Glorinha” (APROVADO).                       

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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