
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                        Glorinha, 31  de março de 2020

 Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  30  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

           Projeto de Lei N°011/2020 de autoria do Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:  “
Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 29.719,44 ( vinte e
nove  mil  setecentos  e  dezenove  reais  e  quarenta  e  quatro  centavos)  junto  à  secretaria
municipal de saúde.” (Aprovado por Unanimidade) 

          Projeto de Lei N°012/2020 de autoria do  Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:

Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$33.432,23 ( trinta e
três mil quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e três centavos) junto à secretaria municipal
de saúde.” (Aprovado por Unanimidade) 

         Indicação nº 002/2020 –  de autoria da  Verª. Sílvia de Oliveira Eccel,  cuja ementa é a

seguinte:  “Solicita  que  a  destinação  de  recursos  do  Fundo  Eleitoral  de  2020  seja  para
fortalecimento  do  Sistema  Único  de  Saúde  em  razão  da  pandemia  causada  pelo  novo
Cornonavírus (COVID-19).” (Aprovado por Unanimidade) 

           Pedido de Informação  N°009/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. Dos Santos Duarte, cuja
ementa é a seguinte:  “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações sobre
quantas famílias referenciadas no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de zero
a três salários recebem Bolsa Família”. (Aprovado por Unanimidade) 

          Pedido de Informação  N°011/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. Dos Santos Duarte, cuja
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações sobre
quais medidas de monitoramento estão sendo tomadas pela Secretaria Municipal de Saúde em
relação às pessoas que estão entrando no município de Glorinha, como por exemplo sitiantes,
tendo em vista a prevenção do coronavírus na cidade”. (Aprovado por Unanimidade)

         Pedido de Informação  N°012/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. Dos Santos Duarte, cuja
ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações sobre
quais serviços de saúde foram suspensos momentaneamente, bem como quais motivos que
levaram  à  suspensão,  a  fim  de  que  possamos  transmitir  as  informações  corretas  à
população”. (Aprovado por Unanimidade)

        Pedido de Informação  N°013/2020 de autoria da Ver. João Carlos Soares, cuja ementa é a

seguinte:  “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações  sobre  qual  é  a
previsão de envio de Projeto de Lei à esta Casa Legislativa, referente à revisão geral anual dos
SERVIDORES  públicos  municipais,  conforme  previsão  do  art.  202,  da  Lei  Municipal  nº
1.036/2008 e art. 37, inciso X, da Constituição Federal ”. (Aprovado por Unanimidade)

 

Atenciosamente,  
Secretaria da Câmara de Vereadores
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