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Glorinha, 20 de novembro de 2018 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 19 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 Projeto de Lei N°049/2018, de autoria do Poder Executivo, cuja menta é a 
seguinte: “autoriza o Poder Executivo Municipal a receber imóvel urbano por 
doação e dá outras providências” (APROVADO). 
 
 Projeto de Lei N°016/2018, de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 
seguinte: “Prorroga o prazo de vigência da Lei Municipal que autorizou o Poder 
Legislativo a contratar motorista para necessidade temporária de excepcional 
interesse público, prorrogada pela Lei Municipal 1.961/2018” (APROVADO). 
 
 Projeto de Resolução N°004/2018 de autoria da Mesa Diretora, cuja ementa é 
a seguinte: “Altera os artigos 158 e 170 do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Vereadores de Glorinha” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°083/2018 de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar 
Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “que sejam tomadas providências a fim de 
viabilizar o cadastramento do município de Glorinha no Sistema de Propostas do 
Fundo Nacional de Saúde (SISPROFNS), com o objetivo de possibilitar o 
recebimento de incentivos financeiros para investimento em construção de 
academias de saúde” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°084/2018 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja 
ementa é a seguinte: “que seja viabilizada a celebração de um convênio com o 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, a fim de 
possibilitar que o município de Glorinha possa receber o material de fresagem 
extraído da BR-290” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°085/2018 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e Geani 
Maria dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja providenciada poda e 
corte de grama na divisa da propriedade da referida empresa com o Loteamento 
Bela Vista (Loteamento Popular)” (APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°114/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção dos aparelhos de ar-condicionado e dos bebedouros da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Ary Soares” (APROVADO). 

      
Pedido de Providências N°115/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 

cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
revitalização e a vistoria da estrutura da caixa d’água localizada em frente à parada 
129, na Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, ao lado da Igreja Matriz Nossa Senhora 
da Glória. (APROVADO). 
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Pedido de Providências N°116/2018 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, 
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção dos aparelhos de ar-condicionado da Unidade Básica de Saúde Maria 
da Glória Ferrugem.  (APROVADO). 

 
Pedido de Informação Nº044/2018 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e 

João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: “que seja enviado ao Poder 
Legislativo Municipal, informações detalhadas com todos os gastos que o Poder 
Executivo realizou com manutenção de máquinas e veículos referente aos anos de 
2017 e 2018, o estado que os mesmos encontram-se, bem como a quantidade total 
de máquinas disponíveis na Secretaria Municipal de Agricultura” (APROVADO). 
 

 
 
 
 

 
                                               Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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