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A Comissão de Assuntos Municipais, presidida pelo deputado Eduardo Loureiro (PDT),

aprovou na manhã desta terça-feira (14), em reunião ordinária, a realização de audiências

públicas para debater a participação de músicos gaúchos em feiras e eventos e a

precariedade da manutenção e fornecimento de energia elétrica no Litoral Norte.

Os dois requerimentos publicados na Ordem do Dia foram aprovados por unanimidade. O

primeiro, de iniciativa do deputado Ernani Polo (PP), solicita a realização de audiência

pública para debater a valorização e a preservação da música do Rio Grande do Sul

através da participação de artistas gaúchos em feiras e eventos nos municípios. O outro,

por solicitação da deputada Juliana Brizola (PDT), terá como tema a precariedade da

manutenção e fornecimento de energia elétrica no Litoral Norte e a audiência será

realizada na Câmara de Vereadores de Maquiné.

Na distribuição de proposições, o PL 220/2020, do deputado Gabriel Souza (MDB), que

declara o Município de Cachoeira do Sul a Capital Gaúcha da Noz-Pecã, terá relatoria do

deputado Airton Lima (PL), e o PL 38/2021, do deputado Luiz Henrique Viana (PSDB),

que declara o Município de Jaguarão a "Capital do artesanato em lã" e dá outras

providências, pelo deputado Eric Lins (PL).

A audiência pública solicitada pela deputada Juliana Brizola (PDT), para debater o

possível fechamento da UERGS - Unidade Montenegro, será realizada às 19 horas dia 29

de junho na Câmara de Vereadores do município.

Presenças

Registraram presença os deputados Eduardo Loureiro (PDT), presidente; Airton Lima

(Podemos), Capitão Macedo (PL), Dalciso Oliveira (PSB), Dirceu Franciscon (União),

Ernani Polo (PP), Eric Lins (PL), Pedro Pereira (PSDB), Rodrigo Maroni (PSDB), e a

deputada Patrícia Alba (MDB).
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