
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                            Glorinha, 24 de agosto de 2021

Em Sessão Ordinária realizada no dia 23 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as
seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal.

Projeto de Lei N°028/2021  de autoria  do  Poder Executivo,  cuja ementa é  a
seguinte:  “Altera  disposições  da  Lei  Municipal  Nº  1.833/2016  –  Que  proíbe  a
instalação  de  linhas  de  transmissão  de  energia  elétrica  em  alta  tensão  em
determinada área do município de Glorinha” (Reprovado).

Projeto de Lei N°034/2021  de autoria  do  Poder Executivo,  cuja ementa é  a
seguinte: “Dispõe sobre o Plano Plurianual para quadriênio 2022-2025 e dá outras
providências” (Aprovado).

 Projeto de Lei N°036/2021  de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a
seguinte: “Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e de Controle Social do
Fundo  de  Manutenção  e  Desenvolvimento  da  Educação  e  de  Valorização  dos
Profissionais de Educação – FUNDEB DE QUE TRATA A Lei Federal Nº 14113, de 5
de dezembro de 2020 e dá outras providências” (Aprovado).

Requerimento  N°100/2021  de  autoria  do  Ver.  Oscar  Weber  Berlitz,  cuja
ementa  é  a  seguinte:  “Que  seja  viabilizada  a  colocação  de  uma  placa  de
sinalização  na  saída  da  BR-290  no  acesso  ao  município  de  Glorinha,  com  a
informação Glorinha/centro” (Aprovado).

Requerimento N°101/2021 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa
é a seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a
construção  de  calçada  de  passeio  público  na  Rua  João  Osvaldo  Rosa”
(Aprovado).

Pedido de Providência N°033/2021 de autoria do  Ver. Everaldo Dias Raupp,
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a reforma
da pista de skate situada na Praça Rotary, bem como o fechamento do canteiro
localizado no meio da referida pista” (Aprovado).

Pedido de Informação N°038/2021 de autoria  do  Ver.  Eduardo dos Santos
Pires,  cuja  ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo
informações sobre quais são os prazos referentes à revogação das concessões
das sepulturas temporárias e perpétuas em razão da inadimplência da Taxa de
Manutenção e Conservação Anual do Cemitério” (Aprovado).

   Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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