
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                    Glorinha, 22 de setembro de 2021

Em Sessão Ordinária realizada no dia 21 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes
matérias de origem do Legislativo Municipal.

Requerimento Nº 106/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é
a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a realização de registro
de preços para futura e eventual contratação de empresa para a prestação de serviços de
hora máquina com motoniveladora e caminhão caçamba.” (Aprovado)

Requerimento Nº 107/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a geração de número de
protocolo referente às denúncias relacionadas ao meio ambiente e  maus-tratos contra
animais, as quais podem ser realizadas através do telefone (51) 3487.1516, possibilitando
assim, o acompanhamento das medidas tomadas pelo município por meio da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Indústria e Comércio.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 043/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz ,  cuja a
ementa é a seguinte:  “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações referente à
necessidade de contratação da empresa J. B. Marques Lima ME para realizar a prestação
de serviços de transporte escolar urbano e rural, nos termos do contrato emergencial de
Dispensa de Licitação nº 130/2021.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 044/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações sobre
quantas pessoas no município são portadoras de fibromialgia.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 045/2021  – de autoria do  Ver. João Carlos Soares,  cuja a
ementa  é  a  seguinte:  “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações
detalhadas sobre os valores existentes no fundo de manutenção e reaparelhamento do
cemitério  municipal  (Lei  nº  1.392/2011),  fundo agropecuário  rotativo  municipal  (Lei  nº
1.298/2010) e fundo de obras (Lei nº 1.699/2014), especificando os saldos dos respectivos
fundos em 01/01/2020 até a presente data, bem como todos os lançamentos mensais de
cada fundo referente ao período supramencionado.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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