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Glorinha, 24 de julho de 2018 

 
 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 23 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei N°028/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais) junto à Secretaria Municipal de Educação” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°029/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de 

R$31.712,53 (trinta e um mil, setecentos e doze reais e cinquenta e três centavos) 

junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°032/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja ementa é 

a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de 

R$2.000,00 (dois mil reais) junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social” 

(APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°033/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja ementa é 

a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de 

R$47.568,79 (quarenta e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta e nove 

centavos) junto à Secretaria Municipal de Educação” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°007/2018 de autoria do Poder Legislativo Municipal, cuja ementa 

é a seguinte: “Fica denominado Rafael Silva de Britto o Ginásio Poliesportivo 

Municipal localizado no Loteamento Bela Vista, no município de Glorinha” 

APROVADO). 

 

Requerimento N°055/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos Duarte, 

cuja ementa é a seguinte: “Que seja providenciado a colocação de redutores de 

velocidades na Av. 04 de Maio, nas proximidades (antes e depois) da Escola Municipal 

de Ensino Fundamental Álvaro Ferrugem, no município de Glorinha” APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°063/2018 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção da 

capela mortuária municipal, tendo em vista a existência de goteiras na mesma, bem 

como seja realizada a canalização pluvial referente ao valo existente na Rua Ary 

Soares, ao lado da referida capela” (APROVADO). 
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Pedido de Providências N°064/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 

ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a construção de 

uma caixa boca de lobo na Av. Avelino Maciel Neto, nas proximidades do número 930” 

(APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°065/2018, de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 

patrolamento das estradas Otacílio Soares e Capão da Lagoa” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°027/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, laudo técnico 

da estrutura localizada em frente ao elevador da Escola Municipal de Ensino 

Fundamental Ary Soares” (APROVADO). 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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