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Em Sessão Ordinária realizada no dia 18 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Poder Executivo e Legislativo Municipal. 
 

Projeto de Lei Nº 041/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja emenda é a 

seguinte: “Altera dispositivos da Lei Municipal Nº 546, de 31 de dezembro de 2002, 

que reestrutura o Código Tributário do Município, consolida a Legislação Tributária 

e dá outras providências”. (APROVADO) 
 

Projeto de Lei Nº 047/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja emenda é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar dois professores de educação 

infantil e anos iniciais do ensino fundamental, para necessidade temporária de 

excepcional interesse público, e dá outras providências”. (APROVADO) 
 

Projeto de Lei Nº 049/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja emenda é a 

seguinte: “Altera dispositivos da Lei Nº 1.298/2010, que cria o fundo agropecuário 

rotativo municipal, e dá outras providências”. (APROVADO) 
 

Requerimento Nº 147/2017 de autoria dos Vereadores Geani Maria dos Santos 

Duarte, Oscar Weber Berlitz, Rafael Schonardie Schmidt e João Carlos Soares cuja a 

emenda é a seguinte: “Que seja criada uma Comissão Temporária Especial para 

estudar e acompanhar a viabilidade de instalação da empresa Estre Ambiental no 

Município de Glorinha, que deverá ter o prazo de 90 (noventa) dias, podendo ser 

prorrogada a requerimento dos membros da referida Comissão, conforme prevê o 

Art. 85A do Regimento Interno desta Casa Legislativa”. (APROVADO) 
 

Pedido de Providências Nº 084/2017 de autoria do Vereador Oscar Weber 

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

remoção de madeiras velhas e entulhos que se encontram no pátio e arredores do 

Centro Municipal de Saúde Sinval Guazzelli, bem como seja realizada a limpeza dos 

canteiros internos e ornamentação dos mesmos”. (APROVADO) 
 

Atenciosamente,  

           

Secretaria da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha  


