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

Emenda Nº 001/022 ao Projeto de Lei Nº 035/2022 – de autoria do Poder 
Executivo, cuja a ementa é a seguinte: “Altera o art. 9º do Projeto de Lei Nº 035/2022.” 
(Aprovado) 
 

Projeto de Lei Nº 035/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar as alterações na Lei 
Municipal Nº 532/2002, junto ao Gabinete do Prefeito.” (Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 004/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é 

a seguinte: “Denomina Estrada Josino Rodrigues de Avila, a via pública localizada 
no Distrito 02, no Município de Glorinha, conforme mapa e memorial descritivo em 
anexo.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 056/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a 

ementa é a seguinte: “No sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Legislativo 
Municipal, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei Orgânica Municipal c/c o art. 16, III, do 
Regimento Interno, licença para tratamento de saúde pelo prazo recomendado no 
laudo médico anexo, pelo período de 13/09/2022 a 27/10/2022.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 057/2022 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que seja elaborado o projeto de pavimentação asfáltica na 
estrada Capão da Lagoa, por todo o perímetro industrial.” (Aprovado) 

 
Pedido de Informação Nº 031/2022 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie, cuja 

a ementa é a seguinte: “Que seja elaborado o projeto de pavimentação asfáltica na 
estrada Capão da Lagoa, por todo o perímetro industrial.” (Aprovado) 

 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
 
 


