
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 13 de abril de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  12  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 017/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza  o  Poder  Executivo Municipal  a  abrir  crédito  especial  no valor  de R$ 624,42
(seiscentos e vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos), junto a Secretária Municipal
de Educação.” (Aprovado)

Requerimento Nº 039/2021 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que  seja  realizado  estudo  técnico  a  fim  de  viabilizar  a  elaboração  de  um
calendário de podas para a zona urbana do município de Glorinha.” (Aprovado)

Requerimento Nº 041/2021 de autoria dos Vers. Oscar W. Berlitz, Rafael S. Schmidt,
Dorival D. Medinger, Eduardo S. Pires, Everaldo D. Raupp e Sílvia O. Eccel, cuja a ementa é
a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a formalização de uma
parceria entre o Laboratório Fontana e o município de Glorinha, a fim de que o referido
laboratório  informe  a  Secretaria  Municipal  de  Saúde  os  casos  em  que  as  pessoas
testarem positivo para a Covid-19.” (Aprovado)

Requerimento Nº 042/2021 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é a
seguinte: “Que sejam prestadas informações ao Poder Legislativo no que concerne às
respostas  aos  Requerimentos  010/2020  e  011/2020  aprovados  nesta  Casa  Legislativa,
correspondentes à  extensão da rede de água na Av.  Avelino Maciel  Neto,  o  prazo de
entrega do reservatório de água da Av.  04  de Maio e a  extensão da rede de água no
Distrito Industrial do município de Glorinha, bem como resposta referente a extensão da
rede de água no Beco Acílio Gonçalves, situado ao lado da Legião da Boa Vontade.”
(Aprovado)

Pedido de Informação Nº 016/2021  de autoria dos Vers. João C. Soares, Dorival D.

Medinger e Eduardo S.  Pires,  cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder

Legislativo Municipal, informações sobre o cumprimento das agências bancárias quanto

aos termos da Lei  nº  1.955/2018, que instituiu a obrigatoriedade de todas as agências

situadas no município de Glorinha instalarem câmeras de circuito interno.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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