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Em Sessão Ordinária realizada no dia 13 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 
 

         Projeto de Lei Nº 024/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar as alterações no PPA, 
LDO e LOA 2022, junto a Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento 
Social.” (Aprovado) 
 
           Projeto de Lei Nº 027/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial criando a 
rubrica de despesa no valor de R$ 12.496,16 (doze mil quatrocentos e noventa e seis 
reais e dezesseis centavos), junto à Secretaria Municipal da Fazenda.” (Aprovado) 
 
          Projeto de Lei Nº 002/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Dispõe sobre a obrigação do Poder executivo de publicar no Site Oficial 
da Prefeitura Municipal de Glorinha/RS, os projetos básicos e projetos executivos 
de obras es erviço, bem como o cronograma de obras públicas Municipais.” 
(Aprovado) 
 
             Requerimento Nº 037/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 
viabilizar a contratação de médico veterinário especializado para atender as 
demandas da Secretaria Municipal de Agricultura.” (Aprovado)  
 
             Requerimento Nº 038/2022 – de autoria do Ver. Delmir E. de Mello Maciel, cuja 
a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a 
cedência da Ambulância Partner (PLACA IZI3F52) para a Defesa Civil do Município.” 
(Aprovado) 
 

 Pedido de Providências Nº 021/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
manutenção da Rua Nair Soares Ferrugem, principalmente em frente aos números 
30 e 138, tendo em vista ser os pontos da via pública em condições mais precárias.” 
(Aprovado) 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores 


