
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                        Glorinha, 17 de agosto de 2021

Em Sessão Ordinária realizada no dia 16 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes
matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  De  Lei  Nº  033/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar as alterações no PPA, LDO e
LOA, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.” (Aprovado)

Projeto De Indicação Nº 008/2021 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte: “Altera a redação do inciso I do art. 158, da Lei Municipal nº 546/2002 e dá outras
providências.” (Aprovado)

Veto Parcial ao Projeto de Lei Nº 005/2021 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “A redação  dada  pelo  Projeto  de  Lei  de  autoria  do  legislativo,
especificadamente  o  Parágrafo  Único  ao  Art.  5º  do  Projeto  de  Lei  Nº  005/2021.”
(Reprovado)

Requerimento Nº 098/2021  – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,  cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que  seja  providenciada  a  revitalização  da  ERS-030  por  toda  a
extensão do perímetro de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº 099/2021 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja agendada uma reunião com o Secretário de Meio Ambiente, Indústria e
Comércio e seu corpo técnico, para tratar sobre o programa de regularização de poços
(poço legal).” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 032/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a poda das árvores em
torno do cemitério central, tendo em vista o risco de queda no local.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 037/2021 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações
sobre  o  cumprimento  da  Lei  Municipal  nº  2.107/2020,  que  estabelece  prioridade  no
atendimento  em órgãos  públicos  e  privados  às  pessoas  com transtorno  do  espectro
autista.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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