
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                    Glorinha, 23 de junho de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  22  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

            Projeto de Lei Nº 020/2020 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte:
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 1,00 ( um
real), junto a Secretaria Municipal de Educação.” ( Aprovado por unanimidade)

             Projeto de Lei Nº 021/2020 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 a Secretaria
Municipal de Saúde.” ( Aprovado por unanimidade)

           Requerimento Nº 041/2020 de autoria dos Vers. João Carlos Soares, Oscar Weber
Berlitz  e  Sílvia  de  Oliveira  Eccel,  cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que  seja  viabilizada  a
reabertura  da  Unidade  Básica  de  Saúde  Cândido  Pereira  Filho,  localizada  no  Capão
Grande.” ( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 042/2020 de autoria dos Vers. Oscar W. Berlitz, Rafael S. Shmidt, Geani
Mª. S. Duarte e Erico H. Scherer cuja a ementa é a seguinte: “ Que seja viabilizado a criação de
um canal de comunicação 24 horas, inclusive aos finais de semana, onde a população
possa fazer denúncias referente à eventos e aglomerações que ocorram no município,
contribuindo  desta  forma  para  o  cumprimento  do  decreto  municipal  que  trata  das
restrições relativas à prevenção ao COVID-19 .” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº  026/2020  de autoria do Ver.  Everaldo Dias Raupp,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal providencie a pintura interna e
externa da Capela Mortuária localizada na Rua Ari Soares, Centro do município, bem como
seja providenciada a manutenção e a reforma das calhas localizadas na referida capela.”
( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                       Secretaria da Câmara de Vereadores
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