
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                   Glorinha, 07 de dezembro de 2021

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  06  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

Emenda Nº 001/2021 – ao Projeto de Lei nº 055/2021 - de autoria do Poder Executivo,
cuja a ementa é a seguinte: “Altere – se o anexo I do Projeto de Lei Nº 055/2021.” (Aprovada)

Emenda Nº 002/2021 – ao Projeto de Lei nº 055/2021 - de autoria do Poder Executivo,
cuja a ementa é a seguinte: “Altere – se o anexo I do Projeto de Lei Nº 055/2021.” (Aprovada)

Projeto  de  Lei  Nº  055/2021  –  de  autoria  do Poder  Executivo,  cuja  a  ementa  é  a
seguinte:  “Dispõe  sobre  a  estimativa  da  Receita  e  Fixa  a  despesa  do  Município  de
Glorinha, para o exercício financeiro de 2022, e dá outras providências.” (Aprovado)

Requerimento  Nº  123/2021  –  de  autoria  do Ver.  Everaldo  Dias  Raupp  e  demais
vereadores subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico
e financeiro a fim de viabilizar a elaboração de Projeto de Lei com a finalidade de criar a
partir do ano de 2022, um abono anual (14º salário) em favor dos professores da rede
municipal de ensino.” (Aprovado)

Requerimento Nº 124/2021 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a instituição de uma ou
duas datas mensais nas escolas municipais sobre a conscientização sobre a importância
da reciclagem, onde as crianças poderiam levar um ou mais itens para a(s) escola(s) e
após esse material ser entregue à cooperativa de reciclagem do município.” (Aprovado)

Atenciosamente,

 Secretaria  da Câmara de Vereadores
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