
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 02 de junho de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  01  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

Projeto de Lei Nº 018/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte:
“Autoriza  o  Poder  Executivo  Municipal  a  abrir  crédito  especial  no  valor  de  R$  88.524,80
(oitenta e oito mil; quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), junto a Secretaria
Municipal de Saúde.”(Aprovado por Unanimidade) 

Emenda Nº  001/2020  ao  Projeto  de  Lei  Nº  019/2020 de  autoria  do Poder  Executivo.
(Aprovado por Unanimidade)

Emenda Nº  002/2020  ao  Projeto  de  Lei  Nº  019/2020 de  autoria  do Poder  Executivo.
(Aprovado por Unanimidade)

Projeto de Lei Nº 019/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a seguinte: “
Dispõe  sobre  o  pagamento  parcelado  e  as  cobranças  de  créditos  tributários  e  não
tributários de dívidas de produtores rurais, relativo ao exercício do ano de 2020, e dá
outras providências.” (Aprovado por Unanimidade)

           Requerimento N°034/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. Dos Santos Duarte, cuja ementa é

a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de viabilizar a possibilidade

de instituir aluguel social durante o período de pandemia para as famílias que comprovem

esta necessidade dentro do município de Glorinha, através de recursos oriundos do Conselho

Municipal de Habitação .” (Aprovado por Unanimidade) 

          Requerimento N°035/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte:

“Que  seja realizado  estudo  técnico  e  financeiro  a  fim  de  viabilizar  a  contratação  de  um

veterinário aprovado no último concurso público para atuar junto à vigilância sanitária do

município.” (Aprovado por Unanimidade) 

       Requerimento N°036/2020  de autoria da  Verª. Sílvia de Oliveira Eccel,  cuja ementa é a

seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a retirada do trailer da saúde

que  encontra-se  na  Escola  Municipal  Ary  Soares,  para  que  o  mesmo  passe  por  uma

manutenção e após seja disponibilizado à comunidade glorinhense, voltando a realizar os

serviços na área da saúde.” (Aprovado por Unanimidade)

        Requerimento N°037/2020  de autoria da  Verª. Sílvia de Oliveira Eccel,  cuja ementa é a

seguinte:  “Que viabilizada a reabertura do correio da localidade do Maracanã, município de

Glorinha, para que sejam atendidas as demandas dos cidadãos da referida região.” (Aprovado

por Unanimidade)

       Requerimento N°038/2020 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a seguinte:

“Que seja  viabilizado através  da  Secretaria  Municipal  de  Educação,  a  disponibilização  de

internet  móvel  gratuita  aos  alunos  da  rede  municipal  de  ensino,  bem  como  para  os

professores,  para  a  realização  de  aulas  online,  nos  moldes  ofertados  pelo  Governo  do

Estado.” (Aprovado por Unanimidade)

       Requerimento N°039/2020  de autoria da  Verª. Sílvia de Oliveira Eccel,  cuja ementa é a

seguinte:  “Que seja viabilizado o retorno do itinerário da linha de ônibus da SOGIL com saída

às  16  horas  do  Centro  de  Glorinha,  com  destino  à  localidade  de  Maracanã/Imbiruçu.”

(Aprovado por Unanimidade)

                                                                     Atenciosamente

                                                    Secretaria da Câmara de Vereadores
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