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                                                                                                                        Glorinha, 02 de julho de 2019 
 
 
 
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°021/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a seguinte: 
“Acrescenta programa no plano plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 
2019, autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 487.500,00 (quatrocentos e oitenta 
e sete, mil e quinhentos reais) junto à Secretaria Municipal de Educação e dá outras 
providências” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°050/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção da Estrada Adão 
Gonçalves” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°051/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de material asfáltico 
ou similar nos pontos de travessia onde estão situadas as faixas de segurança da Av. Dr. 
Pompílio Gomes Sobrinho, tendo em vista que o acúmulo de água no centro da referida via 
pública está causando transtornos aos pedestres e cadeirantes” (Aprovado). 

 
 
Pedido de Informação N°035/2019 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e João 

Carlos Soares, cuja menta é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 
informações detalhadas especificando qual é o atual índice da folha de pagamento do Poder 
Executivo” (Aprovado). 
 

Pedido de Informação N°036/2019 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e João 
Carlos Soares, cuja menta é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 
informações detalhadas sobre quantas vagas de emprego foram oferecidas pelo SINE 
Municipal e quantas foram preenchidas no ano de 2019, bem como qual o atual número de 
vagas que encontram-se disponíveis” (Aprovado). 

 
 
Pedido de Informação N°037/2019 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja ementa 

é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações sobre o vidro 
quebrado do trator John Deere pertencente à Secretaria Municipal da Agricultura, bem como 
quando o mesmo será consertado” (Aprovado). 

 
 

Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara de Vereadores 
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