
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                       Glorinha, 06 de outubro de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  05  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  024/2020 de  autoria  do  Poder  de  Executivo,  cuja  emanta  é  a
seguinte: “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2021, e
dá outras providências.” ( Aprovado por unanimidade)

Projeto  de  Lei  Nº  026/2020 de  autoria  do  Poder  de  Executivo,  cuja  emanta  é  a
seguinte: “Altera disposições da lei Municipal Nº 1729/2014, que altera a Lei Municipal Nº
277/1997,  que  cria  o  conselho  municipal  de  desenvolvimento  rural  e  dá  outras
providências.” ( Aprovado por unanimidade)

Projeto de Ementa à Lei Orgânica Nº 003/2020  de autoria do Poder de Legislativo,
cuja  emanta  é  a  seguinte: “Altera  a  redação  do  art.  12  da  Lei  Orgânica  Municipal.”
( Aprovado por unanimidade)

Projeto de Indicação Nº 004/2020 de autoria do Poder de Legislativo, cuja emanta é a
seguinte: “Para que o Chefe do Poder Executivo Municipal elabore Projeto de Lei dispondo
sobre a dispensa da exigência de alvará para instalação e funcionamento de Templos
Religiosos, conforme sugestão apresentada no Anteprojeto de Lei anexo.” ( Aprovado por
unanimidade)

Requerimento Nº 070/2020 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja providenciado a poda das árvores existentes ao longo das estradas do
município de Glorinha, em especial àquelas situadas na Rua do Vale na localidade de Boa
Vista, no Distrito de Vila Nova.” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº  040/2020 de autoria  do Ver.  Everaldo Dias Raupp,  cuja
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal cópia integral dos
processos administrativos nº 2882/2014 e nº 2559/2014” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 041/2020 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e João
Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam prestadas informações detalhadas à
esta  Casa  Legislativa  sobre  o  objeto  da  ação  policial  ocorrida  nas  dependências  da
Prefeitura Municipal de Glorinha no dia 30/09/2020.” ( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                   Secretaria da Câmara de Vereadores
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