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Glorinha, 16 de julho de 2019 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 15 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 
 
 

Projeto de Lei N°023/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Altera disposições da Lei Nº 1.037/2008 – Plano de Carreira dos 
Servidores do Município de Glorinha, e dá outras providências” (Aprovado). 
 

Projeto de Lei N°024/2019 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no valor de  
no valor de R$ 3.671,79, junto a Secretaria Municipal de Saúde  ” (Aprovado). 
 

Requerimento N°047/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a instalação de 
bicicletário em frente ao prédio da Prefeitura Municipal, bem como na Praça Nossa 
Senhora da Glória” (Aprovado). 
 

Requerimento N°048/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa 
é a seguinte: “Que seja realizado o estudo técnico a fim de viabilizar a instalação 
de um ponto de apoio ao turista e ao ciclista no município de Glorinha”(Aprovado). 
 

Pedido de Providência N°052/2019 de autoria dos Vers. Geani Maria dos 
Santos Duarte e Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo Municipal providencie urgentemente a manutenção da Rua Venâncio 
dos Santos, tendo em vista a existência de 03 (três) buracos na referida via pública 
que estão causando transtornos à comunidade local” (Aprovado). 

 
Pedido de Providência N°053/2019 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 
patrolamento e ensaibramento da Estrada São Sebastião, na localidade do Passo 
Grande” (Aprovado). 
 
Pedido de Providência N°054/2019 de autoria da Verª. Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
colocação de placa de sinalização indicando o nome da Estrada São Sebastião, na 
localidade de Passo Grande, pois a mesma encontra-se sem identificação” 
(Aprovado). 
 
 
 
 
 

    Atenciosamente,  
Secretaria da Câmara de Vereadores 
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