
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                           Glorinha, 27 de agosto de 2019

Venho através deste comunicar a Vossa Excelência que, em Sessão Ordinária
realizada no dia 26 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes matérias de origem
do Legislativo Municipal.

Emenda  N°001/2019  ao  Projeto  de  Lei  N°030/2019  de  autoria  do  Poder
Legislativo,  cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Suprime o artigo 2º  do Projeto de Lei  nº
030/2019” (Reprovado)

Requerimento N°052/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa
é a seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a
convocação dos Agentes Comunitários de Saúde aprovados no último concurso
público realizado pelo município de Glorinha”(Aprovado).

Requerimento  N°054/2019  de  autoria  do Ver.  Everaldo  Dias  Raupp,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja providenciada a instalação de rede de água nas
ruas  Bebê  Vargas,  Nilza  Gomes  Canellas  e  Henrique  Möller,  localizadas  no
Loteamento  Vargas,  no  município  de  Glorinha,  conforme  Lei  Municipal  nº
1.990/2018 anexa” (Aprovado).

Requerimento N°055/2019 de autoria da Verª.Geani Maria dos Santos Duarte
cuja ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a
aquisição de  camas empilháveis  para  a  Escola  Municipal  de  Educação  Infantil
Isdra Abraham Isdra”(Aprovado).

Pedido  de  Informação  N°043/219  de  autoria  do  Ver.  José  Flávio  Ckless
Soares,  cuja ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo relação
detalhada de todos os servidores efetivos, contratados e cargos em comissão que
ingressaram no serviço público municipal a partir de 01/05/2019, especificando o
nome  de  cada  servidor,  data  de  ingresso  e  os  respectivos  valores
correspondentes à remuneração”(Aprovado).

Pedido  de  Informação  N°044/219  de  autoria  do  Ver.  José  Flávio  Ckless
Soares,  cuja ementa é a seguinte:  “Que seja enviado ao Poder Legislativo relação
detalhada de todos os servidores efetivos, contratados e cargos em comissão que
foram desligados do quadro de pessoal do Poder Executivo a partir de 01/05/2019,
especificando o nome de cada servidor, data de ingresso e os respectivos valores
correspondentes à remuneração”(Aprovado).

Pedido de Informação N°045/219 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e
João  Carlos  Soares, cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que  seja  enviado  ao  Poder
Legislativo  Municipal  informações  sobre  onde  encontram-se  os  brinquedos  da
Praça  do  Loteamento  Popular  Bela  Vista  João  Carlos  Fialho  Gomes  e
especialmente  os  balanços  doados  ao  município  pela  empresa  FIBRAPLAC”
(Aprovado).
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Pedido de Informação N°046/219 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e
João  Carlos  Soares, cuja  ementa  é  a  seguinte: “Que  seja  enviado  ao  Poder
Legislativo Municipal  relação detalhada de todos os médicos que trabalham na
rede pública municipal,  especificando quais e quantos médicos são vinculados
aos quadros do município, bem como relação de quantos médicos vinculados à
empresa  Goulart  Assistência  Médica  Ltda.  prestam  serviço  no
município”(Aprovado)

Ofício Individual de autoria da Ver. Silvia de Oliveira Eccel, cuja ementa é a seguinte:
Participação em reuniões  em Brasília  nos dias  02 e  03  de  setembro  de  2019”
(Aprovado)

  Atenciosamente,
 Secretaria da Câmara de Vereadores
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