
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                    Glorinha, 01 de setembro de 2020

Em Sessão Ordinária  realizada  no dia  31  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as  seguintes
matérias de origem do Legislativo  Municipal.

Projeto de Lei Nº 011/2020 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 Lei Nº 012/2020 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)

Pedido de Informação Nº 036/2020 de autoria do Ver. José Flávio Ckless Soares, cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo do Município de Glorinha,
cópias do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI dos prédios públicos
das escolas do município.” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 037/2020  de autoria  do  Ver.  Erico Homero Scherer,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo informações sobre quem
realizou a retirada dos resíduos de serviços de saúde (remédios, máscaras, comprimidos
e etc.) na residência situada no beco sem saída existente nas proximidades do mercado
Dias localizado no Beco Abrelino Machado, na localidade do Morro do Tigre, bem como
qual foi o destino dado aos referidos materiais”  ( 06 votos favoráveis: Ver. Everaldo, Ver.
Erico, Verª. Geani, Ver. Ademar,Ver. Flávio e Verª. Sílvia e 01 abstenção: Ver. Rafael)

Pedido de Informação Nº 038/2020 de autoria dos Vers. Geani Mª. dos Santos Duarte,
cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que  sejam  enviadas  ao  Poder  Legislativo  Municipal,
informações sobre qual estudo técnico foi realizado para que o município decidisse fazer
testagem em massa nesse momento, bem como  apresentar os motivos pelos quais foram
escolhidos comerciantes, Brigada Militar e Polícia Civil  para a realização dos testes,  e
ainda,  quem  sejam  informadas  as  razões  pelas  quais  os  dados  apresentados  pelo
município e pelo Estado do Rio Grande do Sul entre os dias 25 e 29 de agosto de 2020
divergiram neste período, uma vez no município há 66 casos de COVID-19 confirmados e
o estado 80 casos.” ( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                       Secretaria da Câmara Municipal
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