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Glorinha, 23 de outubro de 2018 

 
 
  

Em Sessão Ordinária realizada no dia 22 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 

 
Projeto de Lei N°045/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Prorroga o prazo de vigência da Lei Municipal N° 1.898/2017, que 
autoriza o Poder Executivo a contratar agentes comunitários de saúde para 
necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras 
providências, prorrogada pela Lei N°1.956/2018” (APROVADO). 

 
Emenda N°001/2018 ao Projeto de Lei N°010/2018 de autoria do Poder 

Legislativo, cuja ementa é a seguinte: “Ficam alterados os artigos 1º, caput e 6°, do 
Projeto de Lei n°010/2018” (APROVADO). 

 
Projeto de Lei N°010/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar concessão de uso de 
espaços públicos mediante outorga onerosa, no Parque Municipal de Eventos 
Lídio da Silveira Peixoto e dá outras providências” (APROVADO). 

 
Requerimento N°076/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja ementa 

é a seguinte: “Que seja realizado estudo financeiro a fim de viabilizar a aquisição 
de uma capinadeira e/ou vassoura recolhedora para a limpeza das ruas 
pavimentadas do município de Glorinha” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°100/2018 de autoria da Verª Geani Maria dos 

Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie o patrolamento, ensaibramento e roçada da rua Valdemar Alexandre 
da Silveira” (APROVADO). 

 
Pedido de Providências N°101/2018 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize a manutenção 
do Beco Manoel Crescêncio, bem como providencie a colocação de canos com o 
objetivo de canalizar as águas das chuvas, tendo em vista que em dias de chuva a 
referida via pública fica coberta de água e por consequência, surgem valos 
profundos, conforme fotos anexas” (APROVADO). 
 

Pedido de Informação N°039/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 
ementa é a seguinte: “Que seja enviado à esta Casa Legislativa cópia integral da 
sindicância investigatória instaurada pela Portaria n° 780/2017” (APROVADO). 
 
 

Atenciosamente, 
 

             Secretaria da Câmara de Vereadores 
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