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Glorinha, 17 de março de 2015. 
 
 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 16 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 

  Projeto de Lei 002/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 
emenda, é a seguinte: “dispõe sobre a concessão de revisão geral da 
remuneração dos servidores integrantes do quadro de pessoal do Poder 
Executivo Municipal, e dá outras providências”. 

  
  Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015, de autoria do Poder Legislativo 

Municipal, cuja emenda, é a seguinte: “aprecia as contas do Executivo Municipal 
de Glorinha, exercício de 2010”. 
  

Requerimento n° 006/2015 de autoria do Vereador Ademar de Oliveira, cujo a 
solicitação ao Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a seguinte: “que sejam 
disponibilizados monitores em todos os ônibus escolares do Município de 
Glorinha, cuja finalidade é auxiliar o embarque e desembarque de crianças e 
garantir sua segurança durante o trajeto”.  
 

Pedido de Providência nº 011/2015 de autoria do Vereador Ademar de 
Oliveira, cuja ementa é a seguinte: “que o Poder Executivo Municipal notifique 
todos os proprietários que possuam lotes no município, para que realizem a 
limpeza dos terrenos não edificados localizados na zona urbana”. 

 
Pedido de Informação nº 003/2015 de autoria do Vereador Jorge Fagundes 

da Silva, cujo a solicitação ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a 
seguinte: “que sejam prestadas informações sobre todos os precatórios pagos 
nos últimos cinco anos, com seus devidos valores, bem como aqueles que 
ainda não foram realizados pagamentos”. 
 

Pedido de Informação nº 004/2015 de autoria do Vereador Jorge Fagundes 
da Silva, cujo a solicitação ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a 
seguinte: “que sejam prestadas informações relativas aos empenhos de 
setembro de 2013 até dezembro de 2014, através de uma lista que conste o 
teor das despesas”. 

 
 

 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha. 
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