
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                     Glorinha, 15 de outubro de 2019

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  14  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal.
 

Projeto de Lei N°057/2018 de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:
“Altera o anexo III  da Lei  Municipal  N°546/2002 – Código Tributário Municipal  alterado
pelas Leis N° 1.627/2013 e N°1.796/2015, e dá outras providências” (Reprovado). 

Projeto de Lei N°005/2019 de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:
“Altera disposições da Lei Municipal N°546/2002 - Código Tributário Municipal, quanto ao
imposto  sobre  propriedade  predial  e  territorial  urbana  –  IPTU,  e  dá  outras
providências”(Reprovado). 

Projeto de Lei N°018/2019 de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:
Reajusta as alíquotas da contribuição para custeio de iluminação pública – CIP, instituída
pela Lei Municipal N°546/2002 pela Lei Municipal N°924/2006, e dá outras providências”
(Reprovado). 

Projeto de Lei N°020/2019 de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Estado do
Rio Grande do Sul, e dá outras providências” (Reprovado). 

Emenda Modificativa N°001/2019 ao Projeto de Resolução N°003/2019, cuja ementa é
a  seguinte:  “As reuniões  ordinárias  serão semanais,  realizando-se às  segundas-feiras,
com  início  às  19:00  horas  entre  o  período  de  1º  de  outubro  a  31  de  maio  do  ano
subsequente  e  às  18:00  horas  entre  o  período  de  01  de  junho  a  30  de  setembro”
(Aprovado).

Projeto  de  Resolução  N°003/2019  de  autoria  da Mesa  Diretora,  cuja  ementa  é  a
seguinte:  “Art. 156. As reuniões ordinárias serão semanais, realizando-se às segundas-
feiras, com início às 19:00 horas” (Aprovado).

Requerimento N°065/2019  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja ementa é a
seguinte: “Que seja viabilizada a colocação de 03 (três) caixas de passagem de esgoto
pluvial na Rua Jaime Gonçalves Ferreira, nas proximidades do nº 20” (Aprovado)

 Requerimento N°066/2019  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja ementa é a
seguinte:  “Que seja viabilizado o alargamento da Estrada Afonso Corrêa até a divisa do nº
2.250, na localidade de Rincão São João” (Aprovado)

Pedido de Providências N°063/2019, de autoria do  Ver. Erico Homero Scherer, cuja
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a recolocação da placa
de  sinalização  de  travessia  de  pedestres  que  encontrava-se  em  frente  à  Secretaria
Municipal da Educação” (Aprovado)

Atenciosamente,  
Secretaria da Câmara de Vereadores
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