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Glorinha, 21 de novembro de 2017. 
 
 

 
                Em Sessão Ordinária realizada no dia 20 p.p. esta Casa Legislativa apreciou 

as seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 
 
 

 Projeto de Lei N°055/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a 
ementa é a seguinte: “Acrescenta ação no Plano Plurianual 2014-2017 e na Lei 
de Diretrizes orçamentárias de 2017, autoriza a abertura de crédito especial no 
valor de R$ 18.147,00 (dezoito mil cento e quarenta e sete reais) junto a 
Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências” (Aprovado). 
 
 Projeto de Lei N°013/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja 
ementa é a seguinte: “Prorroga o prazo de vigência da Lei Municipal 
nº1.880/2017, que autoriza o Poder Legislativo a contratar motorista para 
necessidade temporária de excepcional interesse público” (Aprovado). 
 
 Projeto de Indicação N°013/2017 de autoria do Poder Legislativo, 
cuja ementa é seguinte: “Que seja elaborado Projeto de Lei no sentido de alterar 
§1º do art.129 da Lei Municipal nº1.875/2016 (Código de Posturas), no sentido 
de isentar a taxa prevista no referido dispositivo legal, relativa a viagem de 
caçamba” (Aprovado). 
 
 Pedido de Providências N°104/2017 de autoria da Verª. Geani 
Maria dos Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo 
Municipal providencie a colocação de uma placa de PARE no cruzamento da 
Rua Dinamarca com a Rua Aldo Carvalho” (Aprovado).  
 
 Pedido de Providências N°108/2017 de autoria do Ver. Oscar 
Weber Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a roçada e o patrolamento da Estrada das Contendas e da Estrada 
Frederico Augusto Berwig” (Aprovado). 
 
 Pedido de Providências N°109/2017 de autoria dos Vers. Everaldo 
Dias Raupp e Erico Homero Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder 
Executivo Municipal realize os serviços de manutenção de iluminação pública 
no período noturno” (Aprovado). 
 
 
 Pedido de Informação N°051/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber 
Berlitz, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam prestadas informações à esta 
Casa Legislativa sobre quais medidas estão sendo tomadas em relação a 
empresa prestadora de serviços que realizou reparos na Av. Avelino Maciel 
Neto, tendo em vista que a mesma encontra-se em mal estado de 
conservação” (Aprovado). 
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 Pedido de Informação N°052/2017 de autoria dos Vers. Oscar Weber 
Berlitz e Erico Homero Scherer, cuja ementa é a seguinte: “Que sejam prestadas 
informações à esta Casa Legislativa sobre qual é a situação das obras do 
calçamento da Rua Poggi Marcos dos Reis, bem como qual é a previsão do 
término da referida obra” (Aprovado). 
 
 
 
 

 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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