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Glorinha, 12 de setembro de 2017 
 

 
Em Sessão Ordinária realizada no dia 11 p.p. esta Casa Legislativa 

apreciou as seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 
 
 

Emenda N°001/2017 de autoria do Ver. João Carlos Soares ao Projeto de 
Lei N°043/2017. 
 
 

Projeto de Lei N°043/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja ementa é a 
seguinte: “Concede incentivo financeiro à empresa UTILIDADES RD- 
COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA ME, e dá outras providências” (APROVADO). 
 
 
 Projeto de Lei N° 044/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Autoriza o Poder Legislativo Municipal a abrir crédito suplementar 
no valor de até R$35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos reais)” (APROVADO). 
 
 
 Pedido de Providências N°083/2017 de autoria da Verª Geani Maria dos 
Santos Duarte, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a poda e/ou remoção de uma árvore localizada na Estrada Oscar 
Schonardie, nas proximidades do nº 1.715, tendo em vista que a mesma está 
prestes a cair” (APROVADO). 
 
 

Pedido de Informação N°040/2017 de autoria dos Vers. Oscar Weber 
Berlitz, Rafael Schonardie Schmidt, João Carlos Soares e Verª Geani Maria dos 
Santos Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder 
Legislativo Municipal informações sobre quais motivos resultaram em várias 
rescisões de contratos de estágios no dia 28/08/2017, ou seja, um dia após 
alguns estagiários e/ou seus familiares terem comparecido na Câmara 
Municipal de Vereadores para manifestarem-se contra a instalação da empresa 
Estre Ambiental no município de Glorinha, bem como que seja enviado cópias 
de todos os contratos de estágios rescindidos a partir de 20/08/2017 até a 
presente data” (APROVADO). 

 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
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