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Glorinha, 16 de agosto de 2017. 
 
 

 
Em Sessão Ordinária realizada no dia 14 p.p. esta Casa Legislativa 

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

Emenda N°001/2017 ao Projeto de Lei N°033/2017 (PPA 2018-2021). 
(APROVADO). 

 
Emenda N°002/2017 ao Projeto de Lei N°033/2017 (PPA 2018-2021). 

(APROVADO). 
 

Emenda N°003/2017 ao Projeto de Lei N°033/2017 (PPA 2018-2021). 
(APROVADO). 

 
Emenda N°004/2017 ao Projeto de Lei N°033/2017 (PPA 2018-2021). 

(APROVADO). 
 
Emenda N°005/2017 ao Projeto de Lei N°033/2017 (PPA 2018-2021). 

(APROVADO). 
 

Projeto de Lei N°033/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018-2021, e dá 
outras providências” (APROVADO). 
 

Projeto de Lei N°036/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Municipal de 
premiação a consumidores mediante a utilização da plataforma nota fiscal 
gaúcha, estabelece sorteios e premiação, abre crédito especial no orçamento 
do município, altera o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e dá 
outras providência” (APROVADO). 

 
Requerimento N°130/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a fim de 
providenciar a instalação de câmera (s) de segurança pela extensão da Av. 04 
de Maio, bem como na rótula de acesso localizada na ERS-030 até o número 
565” (APROVADO). 
 

Requerimento N°131/2017 de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, 
cuja ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião na sede do 17° 
Batalhão de Polícia Militar, para tratar de assuntos de interesse local, e por fim, 
sugere-se que a referida reunião seja realizada no dia 18/08/2017 às 14:00min” 
(APROVADO).  
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Requerimento N°132/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja 

ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião com o Diretor da 
empresa FIBRAPLAC, para tratar de assuntos de interesse local”. 
(APROVADO). 
 

Requerimento N°133/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz e Verª. 
Geani Duarte, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a distribuição de 
protetores solares aos agentes comunitários de saúde do município de 
Glorinha” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°134/2017 de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a fim de 
efetivar uma parceria entre o Poder Executivo e determinado Centro de 
Formação de Condutores – CFC, com o objetivo de viabilizar a realização de 
aulas teóricas no município de Glorinha, para obtenção da primeira habilitação 
(CNH)”  (APROVADO). 
 

Requerimento N°135/2017, de autoria da Verª Geani Maria dos Santos 
Duarte, cuja ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião com a 
Secretária Municipal do Meio Ambiente, Indústria e Comércio e sua equipe 
técnica, a ser realizada na sede da Câmara de Vereadores de Glorinha, para 
tratar de assuntos de interesse local” 
 

Pedido de Providências N°078/2017 de autoria do Ver. Erico Homero 
Scherer, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie o plantio de grama na pracinha da Escola Municipal Álvaro 
Ferrugem, bem como a colocação de areia na quadra de futebol existente no 
local (APROVADO). 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atenciosamente,  

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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