
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 06 de abril de 2021

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 015/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 1.613/2013, que altera o Conselho Municipal do
Plano  Diretor  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Município  de  Glorinha,  e  dá  outras
providências.”(Aprovado)

Projeto de Indicação Nº 003/2021 de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte: “Para que o Chefe do Poder Executivo Municipal viabilize a colocação de lixeiras
em todos os micro-ônibus da Secretaria Municipal de Educação, contendo mensagens de
caráter instrutivo,  educativo e de conscientização em relação à proibição de jogar lixo
pelas janelas e interior dos ônibus, bem como sobre a correta destinação do lixo, cuja
finalidade  principal  é  conscientizar  as  crianças  desde  pequenas  a  colocar  o  lixo  nas
lixeiras.”(Aprovado)

Requerimento Nº  036/2021  de autoria  da Verª.  Sílvia  O.  Eccel,  cuja a ementa é  a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a distribuição
de medicamentos para os pacientes no momento em que são atendidos na Unidade de
Saúde  Maracanã,  tendo  em  vista  que  nas  terças-feiras  não  está  sendo  realizada  a
respectiva distribuição.” (Aprovado)

Requerimento Nº 037/2021 de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a criação de um banco de
materiais  para  depósito  e  armazenamento,  bem como seja  realizado  um cadastro  de
entrada e saída dos referidos materiais.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 013/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a

ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações

detalhadas referente  ao valor  total  de ITBI  arrecadado pelo município  nos  últimos 04

(quatro) anos.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 014/2021 – de autoria dos Vers. João Carlos Soares, cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações
detalhadas  referente  a  situação  das  câmeras  de  monitoramento  do  município,
especificamente quanto ao seu funcionamento, o contrato com a empresa responsável
pela  instalação  das  referidas  câmeras  e  o  respectivo  prosseguimento  contratual.”
(Aprovado)

Pedido de Informação Nº  015/2021  de autoria  do Ver.  Ademar  de Oliveira,  cuja a

ementa  é  a  seguinte: “Que seja  enviado  ao Poder  Legislativo,  informações detalhadas

sobre  quantos  bens  imobiliários  existem  em  nome  do  município  de  Glorinha,  seus

tamanhos e respectivas localizações.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”
Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.830 -  Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009

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


