
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                         Glorinha, 15 de março de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  14  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 009/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 6.269,26
(seis mil duzentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), junto a Secretaria
Municipal de Juventude, Cultura, Turismo e Esportes.” (Aprovado)

Projeto de Indicação Nº 002/2021 de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte: “Para que o Chefe do Poder Executivo Municipal, através de Decreto Municipal,
declare de utilidade pública, para fins de tombamento, por ser necessário ao patrimônio
histórico e cultural do município, conforme estabelece o artigo 216, § 1º, da Constituição
da  República,  e  da  Lei  Municipal  nº  1.363/2011,  o  poço  artesiano  situado  na  Av.  Dr.
Pompílio  Gomes  Sobrinho,  nº  ___,  dentro  do  pátio  pertencente  a  Igreja  Matriz  do
município.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 031/2021 de autoria do Ver. Delmir Euclides de Mello Maciel, cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo da viabilidade técnica e financeira no
sentido de realizar a duplicação da Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, entre a rótula de
acesso à Rua João Osvaldo Rosa e a rótula de acesso à Av. 04 de Maio .” (Aprovado por
unanimidade)

Requerimento Nº 032/2021 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a ementa é a
seguinte: “Que  seja  realizado  estudo  da  viabilidade  técnica  no  sentido  de  realizar  a
perfuração de um poço artesiano ao lado do reservatório localizado na Estrada Maria
Etelvina da Cunha Bueno, na localidade de Mato Grande.” (Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 033/2021 de autoria dos Vers. Oscar W. Berlitz, Everaldo D. Raupp
e Sílvia O. Eccel cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro
a fim de viabilizar o tratamento precoce nos pacientes que estejam com sintomas de
Covid-19.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Informação Nº 008/2021 – de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja
a ementa  é  a  seguinte: “Que seja  enviado ao Poder  Legislativo,  toda a  documentação
referente  a  instalação  da  empresa  PANATLÂNTICA no  município,  juntamente  com  o
respectivo protocolo de intenções.” (Aprovado por unanimidade)

       

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereaodres
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