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CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 02 de fevereiro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  01  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 041/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar as alterações no PPA, LDO e LOA, junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.” ( Aprovado por Unanimidade)

Requerimento Nº  002/2021  de autoria  do Ver.  Rafael  Schönardie  Schmidt,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que sejam apuradas as razões pelo péssimo serviço prestado pela
Concessionária Rio Grande Energia (RGE) no município de Glorinha e em especial por
problemas frequentes de fornecimento de energia elétrica, e por consequência, determine
que a empresa revise a rede de energia elétrica responsável pelo fornecimento do serviço
no município, e ainda, realize o manejo constante da vegetação nas extensões da rede a
fim de garantir as condições mínimas para a prestação do serviço de maneira adequada,
bem como seja aplicada multa diária em caso de descumprimento das medidas impostas
por este respeitável órgão ministerial.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento  Nº  003/2021  de  autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “que  sejam  apuradas  as  razões  pelo  péssimo  serviço  prestado  pela
Concessionária Rio Grande Energia (RGE) no município de Glorinha e em especial por
problemas frequentes de fornecimento de energia elétrica, e por consequência, determine
que a empresa revise a rede de energia elétrica responsável pelo fornecimento do serviço
no município, e ainda, realize o manejo constante da vegetação nas extensões da rede a
fim de garantir as condições mínimas para a prestação do serviço de maneira adequada,
bem como seja aplicada multa diária em caso de descumprimento das medidas impostas
por esta respeitável Agência.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 004/2021 de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja a ementa
é a seguinte: “Que sejam tomadas as medidas cabíveis a fim de viabilizar a prestação dos
serviços de forma adequada e eficiente, haja vista que a constante falta de energia elétrica
no município de Glorinha vem gerando descontentamento de seus clientes e deste Poder
Legislativo em razão da péssima prestação dos serviços técnicos realizados nesta cidade,
bem como da ineficiência do atendimento aos clientes através do canal de comunicação
da Concessionária.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 005/2021 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a coleta de
lixo reciclável e não reciclável no Beco dos Bambus.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 001/2021  de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja realizada a restauração e a pintura do monumento da caixa
d’água municipal, bem como da casa de bomba localizada ao seu lado.”  (Aprovado por
unanimidade)

Pedido de Providências Nº 002/2021 de autoria dos Vers. Eduardo dos Santos Pires e
Oscar  Weber  Berlitz,  cuja  a  ementa  é  a  seguinte: “Que seja  realizada a  manutenção e
devidos reparos na Rua da Glória, tendo em vista o estado crítico para o acesso e tráfego
na referida via púbica..” (Aprovado por unanimidade)
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Pedido de Informação Nº  001/2021  de autoria  do Ver.  Ademar de Oliveira,  cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que seja  enviado ao  Poder  Legislativo,  informações  detalhadas
sobre quais pessoas foram beneficiárias de telhas distribuídas pelo Centro de Referência
de Assistência Social  (CRAS)  referente ao período de 01/01/2021 até a presente data,
especificando a quantidade individual com os respectivos nomes e endereços.” (Aprovado
por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 002/2021 de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que seja  enviado ao  Poder  Legislativo,  informações  detalhadas
sobre os valores correspondentes ao retorno do ICMS referente às empresas instaladas
no  município  de  Glorinha,  com  exceção  daquelas  optantes  do  Simples  Nacional.”
(Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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