
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                       Glorinha, 04 de outubro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  03  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  046/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Dispõe sobre normas relativas à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade
econômica  e  disposições  sobre  a  atuação  do  Município  como  agente  normativo  e
regulador e dá outras providências.” (Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº  047/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial criando rubrica de
despesa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), junto à Secretaria Municipal
de Saúde.” (Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº  048/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Altera  a  redação  do  Art.  2º  da  Lei  Municipal  Nº  2.165/2021,  e  dá  outras
providências.” (Aprovado)

Projeto  de  Lei  Nº  049/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar suplementação de recursos no
valor  de R$  13.245,75  (treze mil  duzentos  e  quarenta  e  cinco reais  e  setenta  e  cinco
centavos), junto ao Gabinete do Prefeito.” (Aprovado)

Requerimento Nº 114/2021 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a colocação de placas de
sinalização de trânsito na parada 114, em ambos os acessos da Estrada Otacílio Soares
que liga a ERS-030, bem como na junção da Estrada Otacílio Soares com a Estrada Capão
da Lagoa.” (Aprovado)

Requerimento Nº 115/2021 – de autoria do Ver. Everaldo dias Raupp, cuja a ementa é
a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a instalação de câmeras
de monitoramento de 360 graus em frente as Escolas Públicas do Município de Glorinha,
integrado ao sistema de monitoramento da Brigada Militar.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 051/2021 – de autoria do Vers. Oscar Berlitz, cuja a ementa
é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações detalhadas
referentes  aos  valores  pagos  mensalmente  pelo  município  com  locação  de  prédios,
especificando  de  forma  individualizada  cada  imóvel  locado  e  seu  respectivo  valor.”
(Aprovado)

Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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