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Em Sessão Ordinária realizada no dia 04 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
 

Emenda Nº 001/2022 ao Projeto de Lei Nº 013/2022 – de autoria do Poder 
Executivo, cuja a ementa é a seguinte: “Altera a redação do art. 1º do Projeto de Lei 
Nº 013/2022.” (Reprovada) 

 

Emenda Nº 002/2022 ao Projeto de Lei Nº 013/2022 – de autoria do Poder 
Executivo, cuja a ementa é a seguinte: “Altera a redação do art. 1º do Projeto de Lei 
Nº 013/2022.” (Reprovada) 

 

Projeto de Lei Nº 013/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito com 
a Caixa Econômica Federal CEF, com ou sem a garantia da União e dá outras 
providências.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº022/2022 – de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que sejam prestadas informações ao Poder Legislativo 
Municipal de Glorinha/RS, sobre quais razões a agência de correios deste município 
encontra-se com horário diferenciado no atendimento ao público em relação à 
outros municípios, que ocorre das 09h:00min às 12h:00min e das 14h:00 às 
16h:00min.” (Aprovado) 
 

  Pedido de Providências Nº011/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie o conserto 
do Guard-Rail (mureta) da ponte localizada na Estrada Morro do Tigre.” (Aprovado) 

 

Pedido de Informação Nº015/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre quantas pessoas foram beneficiadas nos primeiros 06 (seis) 
meses de vigência da Lei Municipal nº 2.161/2021, bem como a quantidade estimada 
de medicamentos recebidos e doados neste período.” (Aprovado) 
 

Pedido de Informação Nº016/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja 
a ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo informações sobre 
a previsão do início das obras do novo cemitério municipal do Maracanã, na área de 
terras adquirida pelo município de Glorinha.” (Aprovado) 
 

Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores   


