
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 27 de abril de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  26  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto de Lei Nº 019/2021 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 1,63 (um real
e sessenta e três centavos),  junto a Secretária Municipal  de Desenvolvimento Social.”
(Aprovado)

Requerimento Nº 047/2021  de autoria  do Ver.  Oscar W. Berlitz,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar o retorno do
atendimento odontológico na rede pública municipal de saúde.” (Aprovado)

Requerimento Nº  048/2021  de autoria  dos Vers.  Dorival  D.  Medinger,  Eduardo S.
Pires,  Oscar W.  Berlitz,  Everaldo D.  Raupp,  João C.  Soares e Delmir  E.  Maciel,  cuja  a
ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  realizada  a  liberação  e  respectiva  transferência  dos
recursos da saúde destinados ao município de Glorinha, oriundos da consulta popular
referente aos anos de 2018 e 2019 (Processo 19-2000-0045082-7),  a fim de viabilizar  a
execução  do  projeto  prioritário  definido  neste  município  através  da  democracia
participativa, principalmente por se tratar de verba da saúde indicada como prioridade
pelos munícipes na consulta popular.” (Aprovado)

Requerimento Nº 049/2021 de autoria dos Vers. João C. Soares, Everaldo D. Raupp e
Delmir  E.  Maciel,  cuja  a  ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  realizado  estudo  técnico  e
financeiro a fim de viabilizar a contratação de clínica especializada para a prestação de
serviços terceirizados em medicina veterinária e/ou a contratação de médico veterinário
especializado  para  atender  as  demandas  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  do
município.” (Aprovado)

Requerimento Nº 050/2021  de autoria do Ver. Delmir E.  Maciel,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja providenciada a implantação de faixa de travessia de pedestres na Av.
Dr. Pompílio Gomes Sobrinho (ERS-030), em frente a parada 133-A, entre os Loteamentos
Casa de Campo e Flor do Campo, no município de Glorinha, bem como seja providenciada
a colocação de placas de sinalização em ambos os sentidos da referida via pública com a
indicação da respectiva faixa de pedestres.” (Aprovado)

Requerimento Nº  051/2021  de autoria  da Verª.  Sílvia  O.  Eccel,  cuja a ementa é  a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a aquisição de
400  (quatrocentos)  tablets  para  serem  distribuídos  aos  alunos  da  rede  municipal  de
ensino.” (Aprovado)

Requerimento Nº  052/2021  de autoria  da Verª.  Sílvia  O.  Eccel,  cuja a ementa é  a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a aquisição de
kits de materiais escolares para a educação infantil, anos iniciais e anos finais, a fim de
que sejam distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores   
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