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Em Sessão Ordinária realizada no dia 16 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Poder Executivo e Legislativo Municipal. 

 

Projeto de Lei Nº 045/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja emenda é a 

seguinte: “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 

2018, e dá outras providências”. (APROVADO) 
 

Projeto de Resolução Nº 008/2017 de autoria do Ver. Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que cria Subseção X da Competência Específica 

da Comissão de Agricultura e Abastecimento e revoga artigo 68A do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 156/2017 de autoria dos Vereadores Oscar Weber Berlitz e 

Rafael Schonardie Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que seja viabilizada a 

colocação de placas nas vias públicas do município onde não há denominação de 

ruas, bem como seja providenciada a manutenção das placas existentes que 

encontram-se em precárias condições”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 157/2017 de autoria da Vereadora Geani Maria dos Santos 

Duarte, cuja emenda é a seguinte: “Que seja viabilizada manutenção na Rua José 

Corrêa Fagundes, nas proximidades dos números 85 e 155, bem como na Rua 

Pedro Moacir Soares, em frente ao Nº 15, tendo em vista que a citada empresa ao 

realizar a abertura de buracos para canalização das referidas ruas, ainda não 

providenciou a recolocação do PAVS no seu devido lugar”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 158/2017 de autoria do Vereador João Carlos Soares, cuja 

emenda é a seguinte: “Que seja viabilizado o cercamento da área do cemitério da 

lomba localizado no Maracanã, área esta que foi adquirida para ampliação do 

referido cemitério”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 159/2017 de autoria do Vereador Erico Homero Scherer, cuja 

emenda é a seguinte: “Que faça constar no calendário de eventos do município o 

evento “Mateando com Cristo””. (APROVADO) 
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Requerimento Nº 160/2017 de autoria do Vereador Rafael Schonardie 

Schmidt, cuja emenda é a seguinte: “Que seja viabilizado a instalação de placas em 

vários pontos da cidade com o seguinte dizer: “Este município dispõe de câmeras 

de videomonitoramento 24 horas””. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 091/2017 de autoria do Vereador Ademar de 

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

colocação de encanamento paralelo ao existente no término do asfalto da Estrada 

Passo do Portão”. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 092/2017 de autoria dos Vereadores Oscar Weber 

Berlitz e Erico Homero Scherer, cuja emenda é a seguinte: “Que o Poder Executivo 

Municipal providencie a manutenção da Rua Poggi Marcos dos Reis por toda sua 

extensão”. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 093/2017 de autoria do Vereador Oscar Weber 

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

urgentemente a manutenção da pavimentação asfáltica da Av. Avelino Maciel Neto, 

nas proximidades da Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho”. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 094/2017 de autoria do Vereador Ademar de 

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

patrolamento e o ensaibramento do Beco localizado após a parada 141, bem como 

seja realizada a colocação de canos no bueiro localizado no referido Beco, e ainda, 

que seja providenciado o levantamento do leito do referido bueiro”. (APROVADO) 
 

Pedido de Informação Nº 046/2017 de autoria do Vereador Rafael Schonardie 

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

Municipal, cópia integral do Processo de contratação da empresa terceirizada que 

está executando o serviço de manutenção/limpeza no perímetro urbano do 

município”. (APROVADO) 

 

Atenciosamente,  

           

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha  


