
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                         Glorinha, 03 de setembro de 2019

Em Sessão Ordinária realizada no dia 02 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo e  Executivo Municipal.

Emenda N°002/2019 ao Projeto de Lei N°030/2019,  de autoria do Poder Legislativo, cuja
ementa é a seguinte: “Altera a redação do artigo 2° do Projeto de Lei N°030/2019” (Aprovado).

Projeto  de Lei  N°030/2019,  de autoria  do Poder  Executivo,  cuja  ementa  é  a  seguinte:
“Altera  disposições  da  Lei  Municipal  n°1.037/2008  –  Plano  de  carreira  dos servidores  do
município de Glorinha e dá outras providências” (Aprovado).

Pedido de Providências N°058/2019, de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a limpeza das paradas de ônibus
existentes por toda a extensão do município de Glorinha”(Aprovado).

Pedido de Informação N°015/219, de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa é a
seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações sobre o número total
de alunos matriculados na rede municipal  de ensino e da rede estadual, discriminando de
forma detalhada os alunos do Município  e  do Estado que utilizam o transporte municipal
(veículos  de  propriedade do município,  veículos  terceirizados e  da  empresa  SOGIL),  bem
como os valores relacionados aos descontos das passagens referente aos respectivos alunos
beneficiados, e ainda, que seja especificado de forma detalhada os itinerários dos veículos de
transporte de passageiros/alunos do município de Glorinha”(Aprovado).

Pedido de Informação N°047/219,  de autoria do  Ver.  José Flávio Ckless Soares,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo informações sobre os repasses
que o município de Glorinha efetua para empresa FIBRAPLAC, referente a devolução de parte
dos incrementos gerados no ICMS, especificando de forma detalhada os valores devidos pelo
município, bem como as datas dos respectivos débitos”(Aprovado).

Pedido de Informação N°048/2019, de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é
a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal
 informações referente aos valores pagos pelo município com locação de prédios no mês de
agosto de 2016 e no mês de agosto de 2019” (Aprovado).

Atenciosamente,
Secretaria da Câmara de Vereadores
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