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Glorinha, 10 de outubro de 2017. 

 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 09 p.p. esta Casa Legislativa apreciou 
as seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 

 
Projeto de Lei N°050/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 

a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar cinco professores de 
educação infantil e anos iniciais do Ensino Fundamental, para necessidade 
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências” 
(APROVADO). 
 

Projeto de Lei N°010/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Fica denominado Luis Felipe Marcelino Cardoso o Centro de 
Atendimento Multidisciplinar ao Educando – CAME, situado na Av. Dr. 
Pompílio Gomes Sobº, n°23.961, Centro do Município de Glorinha”. 
(APROVADO). 
 

Projeto de Resolução N°007/2017, de autoria do Poder Legislativo, cuja a 
ementa é a seguinte: “Institui a Comissão temporária especial para estudar e 
acompanhar a viabilidade de instalação de empresa no município de Glorinha, 
conforme prevê o Art. 85. 85-A do Regimento Interno do Poder Legislativo 
Municipal” 
 

Requerimento N°154/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo a fim de viabilizar a elaboração 
de convênio entre o município de Glorinha e uma clínica veterinária para 
atendimento de cães e gatos de rua atropelados e/ou feridos”. (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°089/2017 de autoria dos Vers. Oscar Weber 
Berlitz e Erico Homero Scherer, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo Municipal providencie manutenção na praça localizada no 
Loteamento Bela Vista” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°090/2017 de autoria do Ver. Oscar 

Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie o corte de grama junto à rua Hilário Nunes, bem como realize a 
limpeza de entulhos/lixo existentes na referida via pública” (APROVADO). 
 
 Pedido de Informação N°045/2017 de autoria do Vereador João 
Carlos Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que esta Casa Legislativa seja 
informada sobre a data e a listagem dos veículos leves, pesados e máquinas 
que irão a leilão, bem como a informação da composição dos membros da 
comissão responsável pela avaliação dos referidos bens especificando o valor 
de cada bem” (APROVADO). 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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