
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                          Glorinha, 30 de junho de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  29  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

            Emenda Nº 001/2020 de autoria do  Poder Legislativo,  cuja ementa é a seguinte:
“Suprima-se o parágrafo único do artigo 3º do Projeto de Lei Nº 005/2020.” ( Aprovado por
unanimidade)

             Projeto de Lei Nº 005/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte:
“Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Vereadores para a Legislatura 2021/2024.”
( Aprovado por unanimidade)

             Projeto de Lei Nº 006/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte:
“Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos Secretários Municipais a partir de 1º de janeiro
de 2021.” ( Aprovado por unanimidade)

         Emenda Nº 001/2020 de autoria do  Poder Legislativo,  cuja ementa é a seguinte:
“Suprima-se o parágrafo único do artigo 4º do Projeto de Lei Nº 007/2020.” ( Aprovado por
unanimidade)

             Projeto de Lei Nº 007/2020 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a seguinte:
“Dispõe sobre a fixação dos subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito Municipal para a
Legislatura 2021/2024.” ( Aprovado por unanimidade)

           Requerimento Nº 043/2020 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa é a
seguinte: “Que seja viabilizada a implantação da Lei Federal nº 13.977/2020, que trata sobre
a criação da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
(Ciptea), de expedição gratuita e sobre a prioridade de atendimento nos estabelecimentos
públicos, bem como seja a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social incumbida de
realizar  o  cadastramento  e  emissão  da  referida  carteira  de  identificação  (Ciptea).”
( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 044/2020 de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel, cuja a ementa é a
seguinte: “Que seja  realizado estudo técnico a fim de viabilizar  a alteração da data de
pagamento  da  taxa  de  fiscalização  e  vistoria  de  30/06/2020  para  30/07/2020,  sem
acréscimo e sem juros, devido a pandemia e bandeira vermelha em nosso município.”
( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº  045/2020 de  autoria  da  Verª.  Geani  Mª.  Dos Santos  Duarte, cuja  a
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo, informações urgentes sobre a
aglomeração ocorrida no dia  26/06/2020 nas dependências da Secretaria Municipal  de
Desenvolvimento Social, onde destaca-se, inclusive, a presença do Secretário Municipal
da  Saúde no referido  local,  descumprindo normas editadas  pelo próprio  município  .”
( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 046/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. Dos Santos Duarte, cuja a
ementa é a seguinte: “Que seja criada uma Comissão Especial  para estudar e acompanhar
as ações de prevenção, controle e enfrentamento tomadas pelo Poder Público Municipal
em  relação  ao  coronavírus  (COVID-19)  no  município  de  Glorinha.”   (  Aprovado  por
unanimidade)
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Pedido de Providências Nº  027/2020  de  autoria  do Ver.  Oscar  Weber  Berlitz,  cuja
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal tome providências em relação aos
alagamentos  na  duplicação  da  Av.  Dr.  Pompílio  Gomes  Sobrinho,  uma  vez  que  está
gerando transtornos as pessoas quando chove, tendo em vista o acúmulo de água na
referida via pública.” ( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

  Secretaria da Câmara de Vereadores

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS”
Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.830 -  Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br


