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“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”   

 

Glorinha, 19 de maio de 2015. 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 18 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal; 
   

 Projeto de Resolução Nº 003/2015, de autoria do Poder Legislativo 
Municipal, cujo a emenda, é a seguinte: “dispõe sobre o regime de concessão 
de diárias aos Vereadores do Município de Glorinha e dá outras 
providências”. 

 
Requerimento Nº 014/2015, de autoria do Ver. João Carlos Soares, cujo a 

solicitação ao Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a seguinte “que seja 
realizado o estudo da viabilidade técnica e financeira no sentido de que o 
Executivo Municipal realize a instalação de cisternas para coleta de água da 
chuva junto às Escolas Municipais, cuja finalidade é possibilitar maior 
economia ao ente público municipal”. 

 
Requerimento Nº 015/2015, de autoria do Ver. Jairo Assis da Silva, cujo a 

solicitação ao Sr. Chefe do Poder Executivo Municipal, é a seguinte “que seja 
realizado o estudo da viabilidade técnica e financeira no sentido de que o 
Executivo Municipal realize o calçamento do passeio da Av. Dr. Pompílio 
Gomes Sobrinho, entre os números 23.500 e 23.630”. 
  

Pedido de Providência Nº 017/2015 de autoria do Vereador Ademar de 
Oliveira, cuja ementa é a seguinte: “que seja realizado o patrolamento e o 
ensaibramento da Estrada Campo da Várzea e o Beco do Pinheiro, na 
localidade de Três Figueiras”. 

 
Pedido de Providência Nº 018/2015 de autoria do Vereador Ademar de 

Oliveira, cuja ementa é a seguinte: “que sejam colocadas luminárias na Av. 
Quatro de Maio entre a garagem da empresa SOGIl e os pavilhões existentes 
no início da citada Avenida”. 

 
Pedido de Providência Nº 019/2015 de autoria do Vereador João Carlos 

Soares, cuja ementa é a seguinte: “que seja realizado o patrolamento e o 
ensaibramento da Rua Arlindo Mendes Ribeiro, localizada no Loteamento 
Casa de Campo”. 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha. 
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