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     Em Sessão Ordinária realizada no dia 09 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 
           Projeto de Emenda à Lei orgânica Nº 001/2022 – de autoria do Poder 
Legislativo, cuja a ementa é a seguinte: “Acrescenta os 12 ao 21 ao art. 89 da Lei 
Orgânica do Município de Glorinha e dá outras providências.” (Aprovado) 
 
           Projeto de Decreto Legislativo Nº 001/2022 – de autoria do Poder Legislativo, 
cuja a ementa é a seguinte: “Concede Título de Cidadão Honorário.” (Aprovado) 
 
            Emenda Nº 001/2022 ao Projeto de Resolução Nº 004/2022 – de autoria do 
Poder Legislativo, cuja a ementa é a seguinte: “Altera e inclui dispositivos ao Art. 
158-A do Projeto de Resolução Nº 004/2022.” (Aprovado) 
 
           Projeto de Resolução Nº 004/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a 
ementa é a seguinte: “Altera e inclui dispositivos no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Vereadores de Glorinha.” (Aprovado) 
 

Requerimento Nº 051/2022 – de autoria do Ver. Delmir E. de Mello Maciel, cuja 
a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico de viabilidade, a fim de 
instalar uma faixa de pedestre elevada na Rodovia RS-030 entre o km 26 e 27, em 
frente a parada de ônibus 133 no município de Glorinha/RS.” (Aprovado) 

 

Pedido de Providências Nº 030/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
revitalização da praça do loteamento popular. A revitalização deverá contemplar 
mobiliário urbano (bancos, lixeiras) bem como a quadra de areia e limpeza em geral.” 
(Aprovado) 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores     


