
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                         Glorinha, 11 de agosto de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  10  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

            Projeto de Lei Nº 023/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  abrir  crédito  suplementar  no  valor  de  R$
10.000,00 ( dez mil reais), junto ao gabinete do prefeito.” ( Aprovado por unanimidade)

           Projeto de Lei Nº 009/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja a 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 003/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte: “Que o chefe do Poder Executivo Municipal  elabore Projeto de Lei  dispondo
sobre o serviço voluntário no âmbito Municipal.” ( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 057/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte:
“Que  seja  realizado  estudo  técnico  e  financeiro  a  fim  de  viabilizar  a  contratação  de
agentes comunitários de saúde .” ( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 058/2020 de autoria dos Vers. Everaldo Dias Raupp e José Flávio
Ckless Soares cuja a ementa é a seguinte: “No sentido de solicitar junto a Agência Nacional
de  Telecomunicações  (ANATEL)  fiscalização  a  fim de  propiciar  melhorias  no  sinal  de
telefonia das operadoras Oi, Vivo, Tim e Claro, no interior do município de Glorinha/RS,
tendo em vista a precariedade da qualidade deste serviço no munícipio.”  ( Aprovado por
unanimidade)

Pedido de Providências Nº  033/2020  de autoria  do  Ver.  João Carlos Soares,  cuja
ementa é a seguinte:  “ Que o Poder Executivo Municipal  providencie a manutenção da
Estrada Maria Etelvina da Cunha Bueno e do Beco João Antônio Magalhães, na localidade
de Mato Grande.” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 032/2020  de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a
seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo informações detalhadas sobre todos os
valores  recebidos  pelo  município  através  de  emendas  parlamentares entre  janeiro  do
corrente ano até a presente data.” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 033/2020  de autoria dos VERs. José Flávio Ckless Soares,
João Carlos Soares e Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao
Poder Legislativo informações logo que for creditado/liquidado o valor de R$200.000,00
(duzentos mil reais) nos cofres do município, referente a emenda parlamentar do Senador
Luís Carlos Heinze, cujo objeto é o custeio das ações e serviços de saúde necessários
para  o  enfrentamento  da  emergência  de  saúde  pública  decorrente  do  coronavírus  –
COVID-19.” ( Aprovado por unanimidade)
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Pedido de Informação Nº  033/2020  de autoria  dos  VERs.  Oscar  Weber  Berlitz  e
Geani Mª. dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam prestadas informações
à esta Casa Legislativa sobre qual é a situação das obras do calçamento da Rua Poggi
Marcos do Reis, bem como qual é a previsão do término da referida obra.” ( Aprovado por
unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                  Secretaria da Câmara de Vereadores
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