
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                   Glorinha, 14 de dezembro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  13  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Projeto  de  Lei  Nº  056/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial criando rubrica de
despesa no valor de R$ 820,38 (oitocentos e vinte reais e trinta e oito centavos), junto à
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento.” (Aprovada)

Projeto  de  Lei  Nº057/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar enfermeiro para necessidade temporária
de excepcional interesse público, e dá outras providências.” (Aprovada)

Projeto  de  Lei  Nº  058/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Altera dispositivos na Lei  Municipal  Nº  2.153/2021 que institui  no âmbito do
Município de Glorinha o auxílio Municipal emergencial vale gás.” (Aprovado)

Projeto de Lei  Nº  014/2021  – de autoria  do Poder  Legislativo,  cuja  a ementa é  a
seguinte: “Denomina Beco Aparício Dutra, a via pública localizada no Distrito 02, conforme
mapa e memorial descritivo em anexo.” (Aprovado)

Veto Total ao Projeto de Lei Nº 055/2021 – de autoria do  Poder Executivo,  cuja a
ementa é a seguinte: “Justificamos o Veto Total ao presente Projeto de Lei, tendo em vista
que o texto das Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária não deixam claro quais rubricas
foram reforçadas e quais foram reduzidas.” (Aprovado)

Projeto de Resolução Nº 004/2021 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é
a seguinte: “Aprova o relatório final da Comissão Especial de Inquérito.” (Aprovado)

Projeto de Indicação Nº 012/2021 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a
seguinte:  “Disponibilize  um  consultório  do  pós  Covid,  visando  atender  pacientes  que
contraíram e encontram – se com sequelas da Covid - 19.” (Aprovado)

Requerimento  Nº  125/2021  –  de  autoria  do Ver.  Oscar  Berlitz,  cuja  ementa  é  a
seguinte: “Que  seja  realizado  o  estudo  técnico  e  financeiro,  a  fim  de  viabilizar  o
calçamento da Travessa Harmonia, entre a esquina da Rua da Paz até o nº 93 da referida
via pública.” (Aprovado)

Requerimento  Nº  126/2021  –  de  autoria  do Ver.  Oscar  Berlitz,  cuja  ementa  é  a
seguinte: “Que a Secretaria do Meio Ambiente providencie a notificação da Companhia
Riograndense de Saneamento – CORSAN, a fim de que em conjunto com o Poder Público
Municipal, sejam tomadas medidas para erradicar a proliferação de baratas nas redes de
esgoto do município.” (Aprovado)

Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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