
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                         Glorinha, 06 de julho de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  06  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.
 

             Projeto de Lei Nº 008/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte:
“Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento do ano
de 2020 em decorrência de situação de Calamidade Pública .” ( Aprovado por unanimidade)

             Projeto de Indicação Nº 002/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a
seguinte: “Obriga os estabelecimentos públicos e privados no Município a inserir nas placas
de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo e dá outras providências.” ( Aprovado
por unanimidade)

           Requerimento Nº 047/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz , cuja ementa é a
seguinte: “que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a disponibilização de uma
sala  nas  dependências  da  emergência  do  Centro  de  Saúde  Sinval  Guazzeli  para  os
colaboradores da empresa terceirizada VIVA, cuja finalidade é possibilitar o bem estar das
pessoas que encontram-se em atendimento .” ( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 048/2020 de autoria do  Ver. João Carlos Soares, cuja a ementa é a

seguinte: “que  seja  criado  um  canal  de  atendimento  aos  contribuintes  através  da
disponibilização de um número de contato via WhatsApp junto ao setor tributário, a fim de
disponibilizar o carnê ou boleto para pagamento de IPTU e da taxa de lixo da área rural do
município de Glorinha.” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 028/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa
é a seguinte: “que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, informações referentes ao
atendimento  realizado  no  dia  25/06/2020  na  emergência  do  Centro  de  Saúde  Sinval
Guazzeli, onde uma paciente teve seu atendimento finalizado na rua, uma vez que às 20
horas o referido Centro de Saúde foi fechado, não sendo possível que continuasse sendo
atendida dentro da emergência.” ( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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