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Glorinha, 08 de agosto de 2017. 
 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 07 p.p. esta Casa Legislativa 
apreciou as seguintes matérias de origem do Executivo e Legislativo Municipal. 
 
 

Projeto de Lei N°037/2017 de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Altera dispositivos da Lei Municipal N° 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 N°009/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Dispõe sobre a contratação de “vigilância armada 24 horas” nas 
agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de crédito do 
município de Glorinha” (APROVADO). 
 

Requerimento N°126/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo de viabilidade a fim de 
providenciar a colocação de placas de sinalização de trânsito mencionando a 
entrada e a saída de veículos pesados nas proximidades das empresas 
localizadas na Av. Avelino Maciel Neto, para que assim possa prevenir a 
ocorrência de acidentes de trânsito na referida via pública” (APROVADO). 
 

Requerimento N°127/2017 de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é a 
seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, cópias dos laudos 
de emissão do material particulado, bem como cópias de laudos de emissão 
de gases poluentes, devidamente atualizados” (APROVADO). 
 
 Requerimento N°128/2017 de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schimdt, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo de viabilidade a fim de 
disponibilizar a comunidade cursos profissionalizantes que se enquadrem nas 
futuras demandas do Complexo Industrial General Motors em Gravataí/GM, 
cujo intuito é preparar as pessoas interessadas às futuras admissões que a 
empresa proporcionará, tendo em vista o investimento anunciado no início 
deste mês” (APROVADO). 
 

Requerimento N°129/2017 de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo da viabilidade técnica e 
financeira no sentido de  que o Executivo Municipal realize a instalação de 
cisternas para coleta de água da chuva junto às Escolas Municipais, cuja 
finalidade é possibilitar maior economia ao ente público municipal” 
(APROVADO). 
 

Pedido de Providências N°077/2017 de autoria do Ver. Oscar Weber 
Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a colocação de redutores de velocidade pela extensão da rua Nair 
Soares (APROVADO). 
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Pedido de Informação N°033/2017 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 

Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo 
Municipal, cópias do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI de 
todos os prédios públicos do município, inclusive o s locados” (APROVADO). 
 

Pedido de Informação N° 034/2017 de autoria do Ver. José Flávio Ckless 
Soares, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo 
Municipal, cópias do Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio – PPCI, 
dos prédios públicos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro 
Cônego Wagner e do Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem, ambos localizados 
neste município” (APROVADO). 

 
 

 
 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores. 
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