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Glorinha, 28 de abril de 2015. 
 
 
 

      Em Sessão Ordinária realizada no dia 27 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 
 
 
 

  Projeto de Lei 012/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 
emenda, é a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial no valor de R$ 2,00 (dois reais) junto a Secretaria Municipal de 
Saúde”. 

  
 
Projeto de Lei 013/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 

emenda, é a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial no valor de R$ 3.611,30 (três mil e seiscentos e onze reais e trinta 
centavos) junto a Secretaria Municipal de Saúde”. 

 
 
Projeto de Lei 014/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 

emenda, é a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) junto a Secretaria Municipal de 
Saúde”. 

 
 
Projeto de Lei 015/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 

emenda, é a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito 
especial no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) junto a Secretaria 
Municipal de Saúde”. 

 
 
Projeto de Lei 017/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 

emenda, é a seguinte: “Acrescentar atividade específica na modalidade de 
Terraplanagem, no anexo V da Lei Municipal Nº1.726/2014, que dispõe sobre o 
licenciamento Ambiental no Município de Glorinha, das respectivas taxas 
ambientais e dá outras providências”. 

 
 
Projeto de Lei 003/2015 de autoria do Poder Legislativo Municipal, cujo a 

emenda, é a seguinte: “Altera disposições da Lei Municipal Nº1.72/2015 – Plano 
de Carreira dos Servidores do Poder Legislativo de Glorinha e dá outras 
providências”. 

 
Projeto de Decreto de Lei 002/2015 de autoria do Poder Legislativo 

Municipal, cujo a emenda, é a seguinte: “Autoriza a adesão da Câmara Municipal 
de Vereadores de Glorinha ao Parlamento Metropolitano da Grande Porto 
Alegre”. 
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Requerimento Nº 011/2015 de autoria do Vereador Carlos Leonardo Vargas 

Carvalho, cuja ementa é a seguinte: “que seja realizado o estudo da viabilidade 
técnica no sentido de instalação de lombada eletrônica na ERS-030 – Travessia 
Urbana de Glorinha, em frente ao Centro Municipal de Saúde Sinval Guazzelli, 
localizado na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, nº 23.990, Parada 129-A, 
Centro – Glorinha/RS”. 

 
Requerimento Nº 012/2015 de autoria do Vereador Jairo Assis da Silva, cuja 

ementa é a seguinte: “que seja realizado o estudo da viabilidade técnica e 
financeira no sentido de que seja colocado asfalto em frente as paradas de 
transporte coletivo existentes pela extensão da ERS-030, no perímetro urbano 
do Município de Glorinha”.   

 
Pedido de Providência Nº 016/2015 de autoria do Vereador João Carlos 

Soares, cuja ementa é a seguinte: “que seja realizado o patrolamento e o 
ensaibramento por toda a extensão das Estradas Capão da Lagoa e Otacílio 
Soares”. 

 
 
 

 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha. 
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