
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                           Glorinha, 10 de dezembro de 2019

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  09  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal.

Emenda Modificativa N°001/2019 ao Projeto de Resolução N°004/2019,  cuja ementa é a
seguinte: “Altera redação do artigo 1° do Projeto de Resolução n°004/2019” (Aprovada)

Projeto de Resolução N°004/2019 de autoria da Mesa Diretora, cuja ementa é a seguinte:
“Art. 156. As reuniões ordinárias serão semanais, realizando-se às terças-feiras, com início às
19:00 horas entre o período de 1º de outubro a 31 de maio do ano subsequente, e às 18:00
horas entre o período de 01 de junho a 30 de setembro” (Aprovado)

Projeto  de Lei  N°034/2019,  de autoria  do  Poder Executivo,  cuja  ementa é  a  seguinte:
“Altera dispositivos da lei  municipal  N°2.008/2019,  que institui  a prestação de serviços de
inseminação artificial de bovinos, através da Secretaria Municipal de Agricultura e dá outras
providências” (Reprovado)

Emenda N°001/2019 ao Projeto de Lei N°049/2019 (Poder Executivo), de autoria dos Vers.
João Carlos Soares e Geani Maria dos Santos Duarte,  cuja ementa é a seguinte:  “Altere-se o
inciso I do art. 7º, do Projeto de Lei nº 049/2019”(Aprovado)

Emenda N°002/2019 ao Projeto de Lei N°049/2019 (Poder Executivo), de autoria dos Vers.
João Carlos Soares e Geani Maria dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Suprima-se o
art. 8° do Projeto de Lei nº 049/2019”(Aprovado)

Projeto de Lei N°049/2019, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: 
“Dispõe sobre estimativa da receita e fixa a despesa do município de Glorinha para o exercício
financeiro de 2020”(Aprovado)

Projeto  de Lei  N°052/2019,  de autoria  do  Poder Executivo,  cuja  ementa é  a  seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$3.700,00 (três mil
e setecentos reais) junto à Secretaria Municipal da Saúde”(Aprovado)

 Requerimento  N°077/2019  de  autoria  do Ver.  Oscar  Weber  Berlitz,  cuja  ementa  é  a
seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a colocação de
películas no veículo VAN SPRINTER (PLACA IZQ8B69), que realiza o transporte dos munícipes
que necessitam deste serviço prestado pelo município,  através da Secretaria Municipal  da
Saúde,  bem  como  seja  providenciada  a  troca  do  aparelho  celular  disponibilizado  para  o
motorista, tendo em vista o desgaste do tempo do referido aparelho, o que por consequência
está prejudicando a sua funcionalidade” (Aprovado)

Moção de Apoio n°002/2019 de autoria do Poder Legislativo

Atenciosamente,  
Secretaria da Câmara de Vereadores
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