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Glorinha, 31 de outubro de 2017. 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 30 p.p. esta Casa Legislativa apreciou 
as seguintes matérias de origem do Legislativo e Executivo Municipal. 
 
 

Projeto de Lei N°051/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Prorroga o prazo de vigência da Lei Municipal N°1.894/2017, que 
autoriza o Poder Executivo a contratar médico veterinário para necessidade 
temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências” 
(Rejeitado). 
 

Projeto de Lei N°053/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no 
valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), junto à Secretaria 
Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esportes” (Aprovado). 
 

Requerimento N°162/2017 de autoria do Ver. Erico Homero Scherer, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a construção de um abrigo para 
usuários de transporte coletivo no Beco do Marçal, n°712, na localidade do 
Rincão São João” (Aprovado). 

 
Requerimento Nº166/2017 de autoria dos Vers. Erico Homero Scherer e 

Everaldo Dias Raupp, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma 
reunião na Sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, para tratar 
de assuntos de interesse local e em especial sobre a entrega das faturas de 
energia elétrica aos clientes residentes em zona rural do município” 
(Aprovado). 

 
Requerimento N°167/2017 de autoria da Comissão Especial de Inquérito, 

cuja a ementa é a prorrogação do prazo de funcionamento desta Comissão 
Temporária, pelo lapso temporal de 30 (trinta) dias, com fulcro no art. 58, § 3°, 
da Constituição Federal, c/c o art. 5, § 2°, da Lei n.1579/52, com o art. 75 e 
seguintes do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores e com a 
decisão do STF no Habeas Corpus n°71193-SP” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°097/2017 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 
Schmidt, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a manutenção geral da Estrada do Cantão, na localidade do 
Maracanã” (Aprovado). 
 

Pedido de Providências N°099/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber 
Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize a 
limpeza do bueiro localizado na Av. Avelino Maciel Neto, nas proximidades do 
n°3.050, bem como seja providenciada canalização na referida via até o 
referido bueiro” (Aprovado). 
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Pedido de Informação N°048/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, uma 
lista com os nomes de todos os membros que compõem a Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil do município de Glorinha” (Aprovado). 

 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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