
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 13 de junho de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  12  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei  Nº  005/2021  – de autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a ementa é  a
seguinte: “Institui o Programa Solidária – Solidare, e dá outras providências.” (Aprovado)

Requerimento Nº 084/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é
a seguinte:  “Que seja agenda uma reunião com o responsável técnico do município pela
liberação  da  numeração  necessária  para  as  ligações  de  energia  elétrica  da  RGE.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 085/2021  – de autoria dos Vers.  Everaldo D. Raupp e Oscar W.
Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de
completar o calçamento da Rua Dinamarca com a Rua Venâncio dos Santos, bem como
seja viabilizada a colocação de iluminação pública no referido trecho.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 032/2021 – de autoria do Ver. Ricardo Silva, cuja a ementa é
a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo, informações sobre a existência de
estudos  por  parte  administração  municipal,  referente  ao  perfil  dos  profissionais  que
suprirão as vagas nas empresas que se instalarão no município nos próximos meses,
bem como se estas são compatíveis com o material humano do município.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 033/2021 – de autoria do Ver. Ricardo Silva, cuja a ementa é
a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, informações sobre quais medidas de
manutenção e conservação estão sendo adotadas pelo município em relação à Casa de
Cultura Municipal, a qual foi denominada através da Lei Municipal nº 703/2004, tendo em
vista  as  condições  precárias que  a  mesma se encontra,  bem como se  foi  apurada a
responsabilidade referente a depredação deste patrimônio público.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 034/2021 de autoria do Ver. Ricardo Silva, cuja a ementa é a

seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, através do setor técnico competente,

informações detalhadas sobre a abrangência da área de domínio e limite construtivo e de

utilização de terreno(s) entorno da rotatória situada na ERS-030 com a Av. 04 de Maio.”

(Aprovado)

Pedido de Informação Nº 035/2021  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja a

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

a aquisição de telhas com a finalidade de reposição daquelas que foram distribuídas no

último temporal ocorrido no município.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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