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Glorinha, de 11 setembro de 2018 
 
 
 
Em Sessão Ordinária realizada no dia 10 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 
 
Projeto de Lei Nº038/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Acrescenta ações no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2018, autoriza a abertura de crédito especial no valor de 
R$492.206,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e duzentos e seis reais) junto à 
Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências” (APROVADO). 
 

Projeto de Lei Nº040/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo 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). 
 

Requerimento N°063/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja viabilizado a colocação de mastros para bandeiras nas 
Escolas Municipais que ainda não possuem” (APROVADO). 
 

Requerimento N°065/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 
seguinte: “Que seja adotado turno integral de trabalho na Secretaria Municipal de 
Agricultura e na Secretaria Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°079/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo municipal providencie 
manutenção e limpeza na parada 138 (ERS-030) bem como a colocação de canos 
em frente a referida parada” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°080/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize reparos no 
acostamento da Av. 04 de Maio, entre o n°393 e a ERS-030” (APROVADO). 

 
 

 
 
 
 
 

 
Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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