
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                                                 Glorinha, 06 de maio de 2021
      

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

Requerimento Nº 053/2021 de autoria do Ver. Dorival D. Medinger, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja criada uma Comissão Especial  para estudo e fiscalização referente ao
incentivo concedido pelo município de Glorinha à empresa PANATLÂNTICA S.A através da
Lei Municipal  nº 555/2003 e alterações posteriores,  que “dispõe sobre a concessão de
incentivos fiscais e autoriza a firmar convênio para a instalação da referida empresa no
município de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº 054/2021  de autoria do Ver. Eduardo S. Pires,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico no sentido viabilizar a colocação de placas de
sinalização  de  trânsito  com  indicação  de  redução  de  velocidade  na  Estrada  Oscar
Schönardie.” (Aprovado)

Requerimento Nº 055/2021  de autoria do Ver. Eduardo S. Pires,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizada a entrega das contas de energia elétrica dos moradores das
localidades de Passo Grande e Passo das Moças, município de Glorinha, em um ponto
específico na referida região,  uma vez  que  esta  medida viabilizará  aos  consumidores
daquela  região  um  atendimento  mais  adequado,  uma  vez  que  estes  tem  que  se
deslocarem até o centro da cidade para pegar suas contas.” (Aprovado)

Requerimento Nº  056/2021  de autoria  do Ver.  Rafael  Schönardie  Schmidt,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que o município de Glorinha tome as medidas cabíveis a fim de que
a  Lei  Municipal  nº  2.107/2020,  que  trata  sobre  o  atendimento  prioritário  em  órgãos
públicos e em estabelecimentos privados às pessoas com Transtorno do Espectro Autista
– TEA, seja cumprida em sua íntegra.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

    Secretária da Câmara de Vereadores
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