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Em Sessão Ordinária realizada no dia 07 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Executivo e do Legislativo Municipal. 

 
Projeto de Lei Nº 006/20223 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 

a seguinte: “Adota o diário oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Sul, 
instituído e administrado pela Famurs, como veículo oficial de publicação dos atos 
Normativos e administrativos dos Poderes Municipais e dá outras providências.” 
(Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 007/20223 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 

a seguinte: “Altera e acrescenta dispositivos na Lei Municipal Nº 2.240/2022, que 
dispõe sobre a anistia de multa e remissão de juros de créditos tributários e não 
tributários, e dá outras providências.” (Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 001/20223 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é 

a seguinte: “Dispõe sobre a distribuição de honorários advocatícios a título de 
sucumbência aos advogados da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, nos 
termos da Lei Federal Nº 8.906/94 e da lei Federal Nº 13.105/2015, e dá outras 
providências.” (Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 002/20223 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é 

a seguinte: “Altera disposições da lei Municipal Nº 1.742/2015 – plano de Carreira 
dos Servidores do Poder Legislativo de Glorinha, e dá outras providências.” 
(Aprovado) 

 
Requerimento Nº 006/2023 – de autoria dos Vers. Everaldo Dias Raupp e Oscar 

Weber Berlitz, cuja a ementa é a seguinte: “estudo de viabilidade técnica e financeira 
para desapropriação de interesse público, da área particular onde hoje é localizada 
a RODA D’AGUA, na localidade do Maracanã.” (Aprovado) 
 

   Pedido de Providências Nº 003/2023 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal realize melhorias com 
extrema urgência, na praça do Loteamento Bela Vista (loteamento popular). A 
solicitação em especial, que seja realizada também a manutenção da quadra de 
areia, que está interditada há vários dias, pois se encontra em péssimas condições 
impedindo-o que a mesma seja usada.” (Aprovado) 
 

          Pedido de Informação Nº 001/2023 – de autoria da Ver. Everaldo Dias 
Raupp, cuja a ementa é a seguinte: “que sejam enviadas ao Poder Legislativo 
Municipal informações sobre o Requerimento Nº058/2022.” (Aprovado) 

 
Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores    


