
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                               Glorinha, 20 de agosto de 2019

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  19  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal.

Projeto de Lei N°031/2019  de autoria do  Poder Executivo  cuja ementa é a seguinte:
“Prorroga o prazo de contratação temporária de professores autorizada pela Lei municipal
N°2.007/2019, e dá outras providências" (Aprovado).

Projeto de Lei N°032/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
"Prorroga o prazo da contratação temporária de professor, autorizada pela Lei municipal
N°2.010/2019, e dá outras providências" (Aprovado)

Projeto de Lei N°033/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
"Prorroga o prazo da contratação temporária de professor autorizada pela Lei municipal
N°2.013/2019, e dá outras providências”Aprovado)

Requerimento N°053/2019  de autoria do Ver. João Carlos Soares,  cuja ementa é a
seguinte:“Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar atendimento no turno da
manhã  na  Unidade  Básica  de  Saúde  Cândido  Pereira  Filho,  na  localidade  do  Capão
Grande”(Aprovado) 

Pedido de Providências N°057 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é
a  seguinte:  “Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  o  patrolamento  e  o
ensaibramento do Beco do Tigre, na localidade do Morro do Tigre” (Aprovado).

Pedido  de  Informação  N°042/2019,  de  autoria  do Ver.  João  Carlos  Soares,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal informações sobre
a  quantidade  de  inseminações  realizadas  no  ano  de  2019,  relatório  especificando  os
valores detalhados arrecadados pelo município com produtos e serviços relacionados à
inseminação  artificial,  quais  produtores  foram atendidos com o  referido serviço,  bem
como qual  é  o  profissional  que realiza  as  inseminações,  e  ainda,  informar  quem é o
respectivo veterinário responsável por tais serviços” (Aprovado).

Atenciosamente,

Secretaria da Câmara de Vereadores
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