
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                       Glorinha, 20 de outubro de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  19  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  033/2020 de  autoria  do  Poder  de  Executivo,  cuja  emanta  é  a
seguinte:  “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$
191,06 (cento e  noventa  e  um reais  e seis  centavos),  junto a Secretaria  Municipal  de
Agricultura.” (Aprovado por unanimidade)

Projeto  de Lei  Nº  018/2020 de  autoria  do  Poder  de  Legislativo,  cuja  emanta  é  a
seguinte: “Homologa o crédito adicional extraordinário aberto e incorporado ao orçamento
do ano de 2020 em decorrência de situação de Calamidade Pública”.

Pedido de Providências Nº 039/2020 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e Erico
Homero  Scherer,  cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  tome
providências a fim de que seja realizada a manutenção da praça do Loteamento Popular
Bela Vista, providenciando a colocação de bancos, lixeiras, instalação de pracinha infantil,
corte  de  grama  e  colocação  de  areia  na  quadra  de  esporte  localizada  no  referido
loteamento.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 044/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. dos Santos Duarte,
cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que  sejam  enviadas  ao  Poder  Legislativo  Municipal,
informações esclarecendo as razões pelas quais o município está realizando o pagamento
mensal à empresa AGILE SISTEMAS - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA - EPP, uma vez
que as câmeras de monitoramento estão desativadas desde o dia 24/08/2020.” (Aprovado
por unanimidade)

Pedido  de  Informação  Nº  045/2020 de  autoria  do Ver.  João  Carlos  Soares,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja enviado à esta Casa Legislativa informações sobre quais
medidas estão sendo tomadas pelo município referente aos prazos de regularização da
captação de água subterrânea por poços existentes nas áreas rural e urbana, mediante
cadastro no Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul – SIOUT, conforme prazos
estabelecidos pelo Conselho de Recursos Hídricos/RS.” (Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                    Secretaria da Câmara de Vereadores
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