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“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”   

               

 

 

Glorinha, 24 de março de 2015. 
 
 

 
      Em Sessão Ordinária realizada no dia 23 p.p. esta Casa Legislativa 
apreciou as seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal e do 
Executivo Municipal. 
 

  OF. GP. N° 027/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 
emenda, é a seguinte: “acrescenta ação no plano plurianual 2014-2017 e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, autoriza a abertura de crédito 
especial no valor de até R$ 55.052,50 (cinquenta e cinco mil, cinquenta e 
dois reais e cinquenta centavos) junto a Secretária Municipal de 
Educação e dá outras providências”. 
 

 OF. GP. Nº 031/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 
emenda, é a seguintes: “concede a revisão geral da remuneração mensal 
dos Conselheiros Tutelares, e dá outras providências”. 
 

 OF. GP. Nº 032/2015 de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo a 
emenda, é a seguinte: “acrescenta ação no Plano Plurianual 2014-2017 e na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015, autoriza a abertura de crédito 
especial no valor de até R$ 138,18 (cento e trinta e oito reais e dezesseis 
centavos) junto a Secretaria Municipal de Saúde e dá outras 
providências”. 

  
 Projeto de Lei Nº 001/2015, de autoria do Poder Legislativo 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 Legislativo Municipal, e dá outras providências”. 
  

Pedido de Providência Nº 012/2015 de autoria do Vereador José Ferreira 
dos Santos, cuja ementa é a seguinte: “que seja realizada a instalação de 
uma placa de sinalização na bifurcação que liga a Estrada Passo do 
Portão e a Rua Ozi Costa, indicando o acesso ao Município de Taquara”. 
 

Pedido de Providência Nº 013/2015 de autoria do Vereador João Carlos 
Soares, cuja ementa é a seguinte: “que seja realizada a roçada nas 
Estradas Capão da Lagoa e Otacílio Soares até a parada 114”. 

 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha. 
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