
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                            Glorinha, 31 de agosto de 2021

Em Sessão Ordinária realizada no dia 30 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as
seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal.

Projeto de Lei N°043/2021  de autoria  do  Poder Executivo,  cuja ementa é  a
seguinte:  “Inclui  dispositivo  na  Lei  Municipal  Nº  677/2004,  que  institui  o  Plano
Diretor  de  Desenvolvimento  Urbano  Integrado  do  Município  de  Glorinha”
(Aprovado).

Projeto de Lei N°037/2021  de autoria  do  Poder Executivo,  cuja ementa é  a
seguinte:  “Institui  no  âmbito  do  município  de  Glorinha  o  Auxílio  Municipal
Emergencial  Vale  Gás – AMEVG – visando atender às famílias em situação de
maior  vulnerabilidade  social  do  município,  em razão  do  estado de  calamidade
pública  ocasionado  pela  pandemia  do  Covid  19  de  importância  internacional”
(Aprovado).

Projeto de Lei N°003/2021  de autoria do  Poder  Legislativo,  cuja ementa é a
seguinte: “Fica instituída a Semana Municipal de Conscientização a de prevenção
ao câncer do colo do útero, a ser referenciada, anualmente, na segunda semana
de março,  em homenagem ao dia  da mulher  que é comemorado no dia  08 de
março.” (Aprovado).

 Projeto de Indicação N°007/2021 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa
é a seguinte: “Institui Programa de Recuperação Fiscal e dá outras providências.”
(Aprovado).

Requerimento N°102/2021 de autoria do Ver. Oscar W. Berlitz, cuja ementa é a
seguinte:  “Que a Secretaria Municipal  de Educação providencie a  realização de
estudo  técnico  e  financeiro  a  fim  de  viabilizar  a  criação  de  cadastro  para  as
pessoas interessadas em concluir o ensino fundamental e médio no NEEJA em
Santo  Antônio  da Patrulha,  bem como a disponibilização de transporte  para  o
deslocamento das pessoas até o local de provas.” (Aprovado).

Pedido de  Informação N°039/2021 de autoria do  Ver.  Oscar W. Berlitz,  cuja
ementa  é  a  seguinte: “Que  sejam  enviadas  ao  Poder  Legislativo,  informações
referente a situação dos caminhões do município que foram furtados de dentro do
pátio da Secretária Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos, explicando os
detalhes do ocorrido, bem como a apuração aproximada do prejuízo aos cofres
municipais, e por fim, quais medidas estão sendo adotadas pela Administração
Municipal para tentar recuperar os referidos veículos.” (Aprovado).

Pedido de Informação N°040/2021 de autoria  do  Ver.  Eduardo dos Santos
Pires,  cuja  ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo
informações  sobre  os  serviços  prestados  pela  empresa  de  esterilização  de
espécies caninas contratada pelo município, enviando à esta Casa Legislativa a
lista  das  pessoas  beneficiárias  dos  respectivos  serviços,  bem  como  a
comprovação da vulnerabilidade econômica constatada pela Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Social” (Aprovado).

   Atenciosamente,
Secretaria da Câmara de Vereadores
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