
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                         Glorinha, 30 de março de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  29  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Requerimento Nº 035/2021 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico no sentido de criar um Horto municipal,
para o cultivo de mudas frutíferas, nativas, verduras e legumes, no qual possa também
atender o abastecimento das escolas municipais.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 020/2021 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a

ementa  é  a  seguinte: “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  a  instalação  de

dispenser  para  copos  plásticos  junto  ao  bebedouro  existente  na  sala  de  espera  da

Unidade de Saúde da Família Maria da Glória Ferrugem.” (Aprovado)

Pedido  de  Informação  Nº  010/2021 – de  autoria  dos  Vers.  João  Carlos  Soares,
Everaldo Dias Raupp e Delmir E. De Mello Maciel,  cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam
enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre a cobrança da taxa de coleta de lixo na
área rural do município, tais como: total dos valores arrecadados no período de jan/2019 à
dez/2020, levantamento dos valores de inadimplentes e quando foi a última atualização do
cadastro”.  (Aprovado)

Pedido de Informação Nº  011/2021  de autoria  do Ver.  Ademar  de Oliveira,  cuja a

ementa  é  a  seguinte: “Que sejam enviadas  ao Poder  Legislativo,  informações sobre a

divulgação  de  vacinação  que  correu  no  dia  22.03.2021,  pois  há  relatos  que  essa

informação que está nas redes sociais seja fake news.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº  012/2021  de autoria  do Ver.  Ademar  de Oliveira,  cuja a

ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, informações no sentido se há

licenciamento ambiental para colocação de galhos no terreno que faz fundo com a EMEI

Maria Celma Mendes Peralta.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 
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