
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                   Glorinha, 01 de dezembro de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  30  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 027/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 48.716,68
(quarenta e oito mil setecentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos),  junto a
Secretaria Municipal de Saúde.” (Aprovado por unanimidade)

Projeto de Lei Nº 028/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 55.000,00
(cinquenta  e  cinco  mil  reais),  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde.”  (Aprovado  por
unanimidade)

Projeto de Lei Nº 029/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 25.000,00
(vinte  e  cinco  mil  reais),  junto  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde.”  (Aprovado  por
unanimidade)

Projeto de Lei Nº 030/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 18.994,23
(Dezoito  mil  novecentos  e  noventa  e  quatro  reais  e  vinte  e  três  centavos),  junto  a
Secretaria Municipal de Saúde.” (Aprovado por unanimidade)

Projeto de Lei Nº 020/2020 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 078/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja ementa é a
seguinte: “Que seja viabilizado o conserto da tela do Ginásio Poliesportivo Rafael Silva de
Britto, bem como seja fiscalizado o contrato de execução da obra do referido ginásio”.
(Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 042/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção da Rua
Dário Rosa Vargas, localizada no Condomínio Casa de Campo, efetuando a limpeza ao
redor da parada 133-A.”  (Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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