
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 08 de junho de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  07  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Emenda  Nº  001/2021  –  ao  Projeto  de  Lei  Nº  002/2021  –  de  autoria  do Poder
Legislativo,  cuja a ementa é a seguinte:  “Altere – se o parágrafo único do artigo 1º do
Projeto de Lei Nº 002/2021.” (Aprovado)

Projeto de Lei  Nº  002/2021 –  de autoria  do  Poder  Legislativo,  cuja  a ementa é  a
seguinte:  “Dispõe sobre a isenção do valor da taxa de inscrição em concursos públicos
realizados no âmbito do Municipal de Glorinha, para doadores regulares de sangue e para
cadastrados no banco de dados como possíveis doadores de Medula Óssea.” (Aprovado)

Projeto de Indicação Nº 005/2021 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte:  “Para  que  o  chefe  do  Poder  Executivo  Municipal  institua,  no  Município  de
Glorinha, o Programa Auxílio Emergencial Municipal”. (Aprovado)

Pedido  de  Providências  Nº  024/2021  de  autoria  do Ver.  Oscar  W.  Berlitz,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal  providencie junto à Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, o desentupimento do bueiro localizado
na esquina da Estrada do Rincão com a Estrada das Contendas.” (Aprovado)

Pedido  de  Providências  Nº  025/2021  de  autoria  do Ver.  Oscar  W.  Berlitz,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal  providencie junto à Secretaria
Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, a manutenção na Estrada das Contendas
e na Estrada Frederico Augusto Berwig, realizando patrolamento, roçada e ensaibramento
das referidas vias públicas.” (Aprovado)

Pedido de Providências Nº  026/2021  de autoria  do Ver.  Eduardo S.  Pires,  cuja  a
ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a colocação de quebra-molas na Rua Dário
Rosa Vargas, no Loteamento Casa de Campo, cuja finalidade é viabilizar mais segurança
aos moradores da referida localidade.” (Aprovado)

          Pedido de Informação Nº 024/2021 de autoria do Ver. João C. Soares, cuja a ementa é
a  seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações  sobre  a
situação  em  que  se  encontra  a  enxada  rotativa  de  propriedade  do  município
(Código/patrimônio  10227),  uma  vez  que  o  referido  implemento  foi  para  conserto  há
aproximadamente trinta meses e até a presente data encontra-se retida na empresa que
realizou o serviço por falta de pagamento, empresa esta localizada em Santo Antônio da
Patrulha/RS.” (Aprovado)

     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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