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                                                          Glorinha, de 02 outubro de 2018 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 01 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 

 
Projeto de Lei N°041/2018, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de 
R$42.504,00 (Quarenta e dois mil, quinhentos e quatro reais) junto à Secretaria 
Municipal de Saúde” (APROVADO). 

 
 Requerimento N°070/2018, de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 

seguinte: “Que seja agendada uma reunião na sede da Câmara Municipal de 
Vereadores de Glorinha, para tratar de assuntos de interesse local e em especial 
sobre a falta de energia elétrica ocorrida no município nos dias 23 e 24 de 
setembro do corrente ano” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°087/2018, de autoria da Verª. Silvia de Oliveira 
Eccel, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
roçada, bem como a colocação de saibro no Beco São José, na localidade do 
Maracanã”. (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°088/2018 de autoria da Verª. Silvia de Oliveira 
Eccel, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção do Beco Arlindo Eccel e da ponte localizada na referida via pública, 
na localidade do Maracanã” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°089/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a limpeza 
de entulhos localizados em vias públicas por todo o território do município de 
Glorinha” (APROVADO). 

 
 Pedido de Providências N°090/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a limpeza 
dos valos, canos e bocas de lobo existentes em ambos os lados da Rua Hilário 
Nunes, do número 757 até a Estrada Ozi Costa, bem como seja realizada a 
manutenção da referida via pública” (APROVADO). 
 
        Pedido de Providências N°091/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 
patrolamento e o ensaibramento da rua Ambrosino José Maciel” (APROVADO). 
 
Pedido de Providências Nº 092/2018, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a recolocação 
dos brinquedos na praça do Loteamento Bela Vista (Loteamento Popular)” 
(APROVADO). 
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 Pedido de Providências N°093/2018, de autoria da Verª Geani Maria dos 
Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie o patrolamento e ensaibramento do Beco Jerônimo Marcelino 
Cardoso, parada 140, na localidade do Passo Grande, tendo em vista as precárias 
condições que a referida via pública encontra- se” (APROVADO). 
 
 
 
 

                                              Atenciosamente, 
 

                           Secretaria da Câmara de Vereadores 
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