
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                 Glorinha, 09 de setembro de 2021

Venho através deste comunicar a Vossa Excelência que, em Sessão Ordinária realizada
no dia 09 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes matérias de origem do Legislativo
Municipal.

Emenda Nº 001/2021 ao Projeto de Lei Nº 038/2021 – de autoria do Poder Executivo,
cuja a ementa é a seguinte: “Altere – se o inciso II do artigo 3º do Projeto de Lei Nº 038/2021
que passa a vigorar a seguinte redação.” (Aprovado)

Emenda Nº 002/2021 ao Projeto de Lei Nº 038/2021 – de autoria do Poder Executivo,
cuja a ementa é a seguinte:  “Suprima – se o artigo 15 do Projeto de Lei  Nº  038/2021.”
(Aprovado)

Projeto  De  Lei  Nº  038/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Concede incentivo  a  Agricultores  Familiares,  Produtores  e  Empreendedores
Rurais, Segurados Especiais da Previdência Social e Produtores Rurais Beneficiários do
Programa Bolsa Família, sob a forma de Transporte de insumos e sementes, e análise de
Correção do solo e dá outras providências.” (Aprovado)

Projeto  De  Lei  Nº  039/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Autoriza o Poder Executivo a contratar motorista e operador de máquina para
necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  e  dá  outras  providências.”
(Aprovado)

Projeto  De  Lei  Nº  040/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Autoriza  o  Poder  Executivo  a  contratar  fiscal  sanitário  para  necessidade
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.” (Aprovado)

Projeto  De  Lei  Nº  041/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Autoriza o Poder Executivo a contratar especialista em educação: educação
especial  para  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público,  e  dá  outras
providências.” (Aprovado)

Projeto  De  Lei  Nº  042/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar psicólogo para necessidade temporária
de excepcional interesse público, e dá outras providências.” (Aprovado)

 Projeto de Lei Nº 007/2021  – de autoria do Poder Legislativo,  cuja a ementa é a
seguinte: “Denomina Beco Antônio Gonçalves de Jesus, a via pública localizada no distrito
03, composto pelas localidades de Vila Nova, Rincão São João e Morro do Tigre, conforme
mapa e memorial descritivo em anexo.” (Aprovado)

 Projeto de Lei Nº 008/2021  – de autoria do Poder Legislativo,  cuja a ementa é a
seguinte: “Denomina Estrada Vale do Sol, a via pública localizada no distrito 03, composto
pelas localidades de Vila Nova,  Rincão São João e Morro do Tigre,  conforme mapa e
memorial descritivo em anexo.” (Aprovado)

Requerimento Nº 103/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a criação de
um centro de apoio aos portadores de câncer no município de Glorinha.” (Aprovado)
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Requerimento Nº 104/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a construção
de uma casa de passagem para cães e gatos de rua do município de Glorinha.” (Aprovado)

Pedido de Informação Nº 041/2021 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a
ementa é a seguinte: “que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações sobre
quais medidas foram adotadas pelo município de Glorinha em relação ao Programa Casa
Verde  e  Amarela,  conforme  Requerimento  nº  058/2021  de  autoria  deste  vereador.”
(Aprovado)

     Atenciosamente, 

 Secretaria da Câmara de Vereadores
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