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Glorinha, 16 de abril de 2019 
 
 
 

Venho através deste comunicar a Vossa Excelência que, em Sessão Ordinária 
realizada no dia 15 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes matérias de origem do 
Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 
 Projeto de Lei N°011/2019, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 
1.000,00 (mil reais) junto à Secretaria Municipal de Saúde” (Aprovado). 
 
 Projeto de Lei N°012/2019, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 
10.002,00 (dez mil e dois reais) junto à Secretaria Municipal de Saúde” (Aprovado). 
 
 Projeto de Lei N°013/2019, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 
100,00 (cem reais) junto à Secretaria Municipal de Saúde” (Aprovado). 
 
 Projeto de Lei N°014/2019, de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de R$ 
71.077,34 (setenta e um mil setenta e sete reais e trinta e quatro centavos) junto à 
Secretaria Municipal de Saúde” (Aprovado). 
 
 Projeto de Lei N°001/2019, de autoria dos Vers. João Carlos Soares e José 
Flávio Ckless Soares, cuja ementa é a seguinte: “Denomina Rua José Neri Gonçalves 
de Jesus, a via pública localizada no centro do município de Glorinha” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°028/2019 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 
ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal tome as medidas necessárias a 
fim de realizar reparos na iluminação do Pórtico de entrada do município de Glorinha” 
(Aprovado). 
 

 
                                                         Atenciosamente, 
 

                              Secretaria da Câmara de Vereadores 
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