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Em Sessão Ordinária realizada no dia 04 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Poder Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei Nº 057/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja emenda é a 

seguinte: “Cria o programa municipal ‘Nota Fiscal dá bônus’, define os critérios para 

geração de créditos aos tomadores de serviços sujeitos ao Imposto Sobre Serviços 

– ISS do Município de Glorinha e dá outras providências”. (APROVADO) 
 

Projeto de Lei Nº 014/2017 de autoria da Mesa Diretora, cuja emenda é a 

seguinte: “Altera o Anexo II da Lei Municipal Nº 1.742/2015, referente às atribuições 

do cargo em comissão de Assessor Legislativo, e dá outras providências”. 

(APROVADO) 
 

Requerimento Nº 177/2017 de autoria do Vereador Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que seja viabilizada a colocação de um quebra-

molas na Rua Antônio Peixoto, na altura do Nº 296, e outro na Rua Hilário Nunes, 

nas proximidades do Nº 180”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 178/2017 de autoria do Vereador Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que sejam tomadas as devidas providências 

quanto ao descumprimento do Art. 95 do Código de Posturas do Município por 

parte da Companhia Riograndense de Saneamento – CORSAN, tendo em vista o 

péssimo estado de conservação que se encontram as vias públicas da cidade, em 

decorrência dos serviços executados pela referida empresa”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 179/2017 de autoria do Vereador Oscar Weber Berlitz, cuja 

emenda é a seguinte: “Que seja viabilizada a colocação de placas especificando a 

proibição de colocação de lixo nas áreas mais críticas do interior do Município e em 

especial na bifurcação das Ruas Ozi Costa e João Lopes, e ainda, segue anexo 

modelo de placa do Município de Santo Antônio da Patrulha”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 180/2017 de autoria da Vereadora Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja emenda é a seguinte: “Que seja realizada urgentemente uma operação 

“Tapa Buraco” por toda a extensão da Av. 04 de Maio, tendo em vista as precárias 

condições que a referida via pública encontra-se”. (APROVADO) 
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Requerimento Nº 181/2017 de autoria da Vereadora Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja emenda é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião entre os Poderes 

Executivo e Legislativo de Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, para tratar sobre a 

manutenção das pontes que fazem divisa entre ambos os Municípios”. 

(APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 113/2017 de autoria do Vereador Oscar Weber 

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

ensaibramento da Estrada Campo da Várzea, na localidade de Três Figueiras”. 

(APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 114/2017 de autoria do Vereador João Carlos 

Soares, cuja emenda é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o 

ensaibramento das Estradas do Morro do Tigre e Passo Grande”. (APROVADO) 

 

Atenciosamente,  

           

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha  


