
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                    Glorinha, 09 de setembro de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  08  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

Projeto de Lei Nº 013/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte:
“Institui o setembro amarelo no Município de Glorinha.” ( Aprovado por unanimidade)

Projeto de Lei Nº 014/2020 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 015/2020 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)

Requerimento Nº 054/2020 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e Erico Homero
Scherer,  cuja ementa é a seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico adequado a fim de
viabilizar a colocação de quebra-molas em alguns pontos da Rua Venâncio dos Santos .” (
Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 064/2020 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a
seguinte: “Que seja providenciada a limpeza do terreno onde localiza-se o reservatório de
água da CORSAN, situado na Rua Dinamarca, no município de Glorinha.”( Aprovado por
unanimidade)

Requerimento Nº 065/2020  de autoria dos  Vers. Rafael Schönardie Schmidt, Oscar
Weber Berlitz,  Geani Mª.  dos Santos Duarte,  Everaldo Dias Raupp, José Flávio Ckless

Soares e João Carlos Soares cuja ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião
na  sede  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Glorinha  no  dia  16/08/2020,  às
09h:30min, com representante(s) da empresa concessionária supracitada e com um
representante do Código de Posturas,  a fim de tratar sobre serviços prestados na
cidade.”( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 066/2020 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz, Geani Mª. dos
Santos Duarte, José Flávio Ckless Soares, João Carlos Soares e Erico Homero Scherer,
cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar o retorno as
aulas  de  forma  presencial  nas  escolas  e  creches  municipais  somente  após  a
disponibilização de uma vacina eficaz contra o coronavírus” ( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                     Secretaria da Câmara de Vereadores
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