
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                           Glorinha, 25 de maio de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  24  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Requerimento Nº 062/2021  de autoria  do Ver.  Oscar W. Berlitz,  cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de verificar a possibilidade
da construção de um pavilhão para que produtores rurais e urbanos possam expor sua
produção agrícola e consequentemente viabilizar a venda de seus produtos.” (Aprovado)

Requerimento Nº 063/2021 de autoria do Ver. Dorival D. Medinger, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a redução dos
valores  do  km  rodado  vinculado  ao  caminhão  do  PAC 2  da  Secretaria  Municipal  de
Agricultura, referente aos subsídios destinados aos agricultores familiares, produtores e
empreendedores rurais.” (Aprovado)

Requerimento  Nº  064/2021  de  autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “No sentido de solicitar aos Excelentíssimos Senadores da República, Srs. LUIS
CARLOS HEINZE, LASIER MARTINS E PAULO PAIM, apoio de Vossas Excelências para
que seja aprovado o Projeto de Lei  nº  2564/2020,  que tem por  objeto alterar  a Lei  nº
7.498/86, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de Enfermagem,
do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº 023/2021  de autoria do Ver. Ademar de Oliveira,  cuja a

ementa é a seguinte: “Que seja providenciado o aumento das medidas do quebra-molas

localizado na Rua Hilário Nunes, a fim de que o mesmo fique mais longo, bem como seja

realizada a sinalização e a devida pintura do mesmo.” (Aprovado)

     Atenciosamente,     

Secretaria da Câmara de vereadores
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