
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                  Glorinha, 10 de setembro de 2019

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  09  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal.

Requerimento N°056/2019  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja ementa é a
seguinte:  “Que  seja  realizado  estudo  técnico  a  fim  de  viabilizar  a  realização  de  um
concurso com o objetivo de escolher o hino oficial do município de Glorinha”(Aprovado).

Requerimento N°057/2019  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a construção de uma nova
ponte no Beco Oscar Siebel, na localidade de Maracanã”(Aprovado).

Pedido de Informação N°049/2019  de autoria do  Poder Legislativo,  cuja ementa é a
seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo informações detalhadas justificando que
a adoção de turno único contínuo de 06 (seis) horas diárias de trabalho gera economia ao
município de Glorinha, bem como seja elaborado um quadro comparativo especificando
que a economia gerada com o horário reduzido justifica-se diante da jornada de trabalho
de horário normal determinada em lei” (Aprovado).

Pedido de Informação N°050/2019  de autoria do  Poder Legislativo,  cuja ementa é a
seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  todas  as  leis  e  decretos  que
regulamentam  o  banco  de  horas  e  compensação  de  carga  horária  no  município  de
Glorinha”(Aprovado).

Pedido de Informação N°051/2019 de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares, cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo uma relação descrevendo a
composição dos membros do Controle Interno Municipal referente aos anos de 2017, 2018
e 2019” (Aprovado).

Pedido de Informação N°052/2019 de autoria dos Vers. José Flávio Ckless Soares e
João Carlos Soares,  cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo a
comprovação de entrega à Câmara Municipal de Vereadores das prestações de contas
relativas à gestão financeira municipal dos exercícios de 2017 e 2018, conforme determina
o art. 101, da Lei Orgânica Municipal” (Aprovado).

Pedido de Informação N°053/2019, de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte,
cuja ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações
sobre quais razões não consta no portal transparência as licenças ambientais concedidas
pelo município de Glorinha”(Aprovado).

Atenciosamente,
Secretaria da Câmara de Vereadores
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