
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 23 de março de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  22  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 013/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores integrantes do quadro de
pessoal do Município, conselheiros tutelares e secretários municipais.” (Aprovado)

Projeto de Lei Nº 008/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 20.131,36
(vinte mil cento e trinta e um reais e trinta e seis centavos), junto a Secretaria Municipal de
Juventude, Cultura, Turismo e Esportes.” (Aprovado)

Projeto de Lei Nº 011/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 1,00 (um
real), junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.” (Aprovado)

Projeto de Lei Nº 012/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 3.989,65
(três  mil  novecentos  e  oitenta  e  nove  reais  e  sessenta  e  cinco  centavos),  junto  a
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.” (Aprovado)

Requerimento Nº 034/2021 de autoria dos Vers. Oscar W. Berlitz, Everaldo D. Raupp
e Sílvia O. Eccel,  cuja a ementa é a seguinte: “Requer que a Defesa Civil  atue junto à
comunidade,  ONG´s,  instituições  financeiras  e  empresários  dos  diversos  ramos  de
atividades, no sentido de auxiliar, orientar na execução das determinações dos Decretos
vigentes em combate ao Covid-19, bem como promover campanhas para arrecadação de
donativos  aos  necessitados,  auxiliar  em  campanhas  de  vacinação,  em  barreiras
fiscalizando no fluxo de veículos e pessoas entre outras ações que ajude no combate a
propagação do vírus em nosso município.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 016/2021 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a
ementa  é  a  seguinte: “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  realize  a  manutenção  com a
colocação de galerias ou tubos de concreto no bueiro próximo ao Parque Municipal de
Eventos Lídio da Silveira Peixoto.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 017/2021 – de autoria dos Vers. Everaldo D. Raupp, Oscar

W. Berlitz e Sílvia O. Eccel, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal

altere  o  local  de  atendimento  da  Unidade  de  Combate  a  Pandemia  (UCP).  Que  os

atendimentos  às  pessoas  com  sintomas  da  COVID-19,  ocorram em local  apropriado,

reservado, onde não haja a circulação de pessoas que procuram atendimento em outas

especialidades.  O  novo  local  deve  ser  exclusivo  aos  atendimentos  relacionados  ao

tratamento a COVID-19..” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 018/2021 – de autoria do Ver. Eduardo Dos Santos Pires,

cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie um Ecoponto,

espaço  apropriado  para  receber  o  descarte  correto  dos  galhos oriundos

de podas autorizadas,  demais  resíduos  de  jardinagem,  resíduos  da  construção  civil,

pedaços de madeira e móveis velhos.” (Aprovado)
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Pedido de Informação Nº 007/2021 de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz, cuja a ementa

é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre os valores

referentes  aos  recursos  livres  deixados  em  caixa  pela  gestão  anterior  para  o  atual

governo.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 009/2021 de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz, cuja a ementa

é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações sobre como está a

situação do transporte público municipal.” (Aprovado)

   

  Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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