
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

RESOLUÇÃO DE MESA Nº 008/2021

“Dispõe sobre o uso do Plenário para a
realização  de  eventos  promovidos  por
entidades  sem  fins  lucrativos  e  por
órgãos do Poder Executivo”.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA, no exercício de
suas atribuições legais e de conformidade com o Regimento Interno do Poder Legislativo
Municipal,

RESOLVE

Art. 1º O Plenário poderá ser utilizado para a realização de eventos promovidos
por  entidades  sem  fins  lucrativos  e  pelos  órgãos  do  Poder  Executivo,  desde  que
autorizado pelo Presidente da Câmara. 

Parágrafo  único.  A  autorização  de  uso  dependerá  de  avaliação  do  interesse
público e somente poderá ser concedida para eventos em que não haja cobrança de
ingresso. 

Art. 2º A parte interessada deverá encaminhar o pedido de autorização, com a
devida justificativa, no prazo de, no mínimo, 02 (dois) dias antes do evento e devolver o
bem nas condições em que o recebeu e que se houver qualquer dano ao patrimônio
público, o indenizará. 

Parágrafo  único.  A utilização  de  sistema  de  som  ou  de  qualquer  outro
equipamento,  seja  de  áudio,  vídeo  ou  informática,  será  de  responsabilidade  do
cessionário, não podendo ser utilizados os equipamentos do cedente.

Art. 3º As instalações do Plenário devem ser vistoriadas, antes e após o uso pelo
cessionário,  concomitantemente, por pessoa designada pelo Presidente da Câmara e
pelo responsável pelo evento. 

Art. 4º A entidade ou órgão do Poder Executivo deve se comprometer a respeitar
a capacidade de lotação do Plenário.

Art. 5º É proibida a colagem de cartazes e perfurações nas paredes do Plenário,
bem como mexer na galeria de quadros. 

Art. 6º A Câmara Municipal de Vereadores não fornecerá qualquer espécie de
bebidas ou de alimentos quando houver a realização de eventos promovidos no Plenário
José Marques Cardoso.
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Art.  7º  É  de  responsabilidade  do  cessionário  a  manutenção  da  limpeza  do
Plenário ao término do evento.

Art. 8º Os eventos realizados no Plenário devem ocorrer durante o horário de
expediente da Câmara. 

Parágrafo  único.  A  realização  de  eventos  fora  do  horário  de  expediente  da
Câmara dependerá de decisão da Mesa Diretora e o cessionário deverá ressarcir  ao
Legislativo  as  despesas  extraordinárias,  devendo  o  cessionário  indicar  uma  pessoa
responsável  pelos  equipamentos situados no recinto  do Plenário  e  pela  entrega  das
chaves ao final do evento.

Art. 9º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Glorinha, 24 de maio de 2021.

JOÃO CARLOS SOARES
Presidente

DORIVAL DIRCEU MEDINGER
Vice-Presidente

SÍLVIA DE OLIVEIRA ECCEL
Primeira Secretária

EDUARDO DOS SANTOS PIRES
Segundo Secretário

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.

            Simone Maria Fries
      Diretora do Poder Legislativo
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