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                                                                                     Glorinha, 22 de maio de 2018 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 21 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 

 

Projeto de Lei N°021/2018 de autoria do Poder Executivo Municipal, cuja 

ementa é a seguinte: “Concede incentivo financeiro à empresa Marcos dos 

Santos Bueno e Cia Ltda, e dá outras providências”(APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°022/2018 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar contrato de prestação 

de serviços e educação continuada com o serviço nacional de aprendizagem 

industrial – departamento regional do Rio Grande do Sul – SENAI/RS por 

intermédio do centro de formação profissional SENAI Ney Damasceno Ferreira, 

para fins de ministrar dois cursos básicos de costura industrial, e dá outras 

providências” (APROVADO). 

 

Emenda N°001/2018 ao Projeto de Lei N°005/2018 de autoria do Poder 

Legislativo, cuja ementa é a seguinte: “Art.1º Fica o Poder Legislativo Municipal 

autorizado a prorrogar por até 06(seis) meses o prazo da contratação por 

tempo determinado de 01(um) motorista, cuja contratação foi autorizada pela 

Lei Municipal n°1.880/2017, nos termos do inciso IX do art.37 da Constituição 

Federal” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°005/2018 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” (APROVADO). 

 

Projeto de Lei N°006/2018 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 

seguinte: “Denomina a cancha de Laço do Parque Municipal de Eventos Lídio 

da Silveira Peixoto” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°046/2018 de autoria do Ver. Oscar Weber 

Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie 

a roçada e o patrolamento da rua Albano Alves da Rosa por toda sua 

extensão” (APROVADO). 

 

Pedido de Providências N°047/2018 de autoria da Verª. Geani Maria dos 

Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 

providencie o patrolamento e o ensaibramento da Estrada Otacílio Soares por 

toda sua extensão” (APROVADO). 
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Pedido de Informação N°013/2018, de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo 

cópia integral dos processos administrativos correspondentes aos contratos 

n°369/2017 e n°333/2017” (APROVADO). 

 

Pedido de Informação N°014/2018, de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo 

Informações em relação ao objeto do Requerimento n°018/2018, aprovado por 

unanimidade por esta Casa Legislativa” (APROVADO). 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 
Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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