
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                         Glorinha, 22 de março de 2020

            Em Sessão Ordinária realizada no dia 20 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

           Projeto de Lei N°010/2020 de autoria do Poder Executivo,  cuja ementa é a seguinte:  “

Altera a redação do inciso VI do art. 35 da lei municipal Nº 1.036/2008 – regime juírdico dos

servidores municipais, e dá outras providências.” (Reprovado) 

         

 Projeto de Lei N°014/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: Autoriza o

Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$26.223,88 ( vinte e seis mil,

duzentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) junto à secretaria municipal de saúde .”

(Aprovado por Unanimidade) 

          

 Projeto de Lei N°015/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: “Autoriza o

Poder  Executivo  Municipal  a  realizar  suplementação de recursos no  valor  de R$60.000,00

(sessenta mil reais) junto à secretaria municipal de saúde e de desenvolvimento.” (Aprovado

por Unanimidade)

          

 Projeto de Lei N°016/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: “Autoriza o

Poder Executivo Municipal a contratar enfermeiro para necessidade temporária de excepcional

interesse público, e dá outras providências.” (Aprovado por Unanimidade)

          

 Requerimento  N°021/2020  de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp,  cuja ementa é a seguinte:

“Que seja realizado o estudo e financeiro para fins de promover a alteração do calendário de

arrecadação  de  tributos  municipais,  passando  a  cobrança  do  alvará  de  localização  e

funcionamento e o IPTU dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços para o

mês de dezembro de 2020 em diante.” (Aprovado por Unanimidade) 

           

Pedido de Informação  N°020/2020  de autoria dos  Vers. Oscar Weber Berlitz e João Carlos

Soares, cuja ementa é a seguinte: “ que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal  os nomes

dos membros da Defesa Civil do município de Glorinha.” (Aprovado por Unanimidade) 

Atenciosamente,  
Secretaria da Câmara de Vereadores
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