
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE, SALVE VIDAS” 
Av. Dr Pompílio Gomes Sobrinho n°23.830 -  Centro - CEP 94380-000 Fone: (51) 3487-1009 

http://www.glorinha.rs.gov.br – e-mail: secretaria@camaraglorinha.rs.gov.br 

 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 02 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
 
Projeto de Lei Nº 006/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial criando 
rubrica de despesa no valor de R$ 3,00 (três reais), junto à Secretaria Municipal de 
Educação.” (Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 007/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 

seguinte: “Altera o dispositivo na Lei Municipal Nº 797/2005.” (Aprovado) 
 
Projeto de Resolução Nº 001/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a 

ementa é a seguinte: “Altera o dispositivo no Regimento Interno da Câmara de 
Vereadores de Glorinha.” (Aprovado) 

 
Projeto de Resolução Nº 002/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a 

ementa é a seguinte: “Aprova o Relatório Final da Comissão Temporária Especial 
para estudo e fiscalização referente ao incentivo concedido pelo município de 
Glorinha à empresa PANATLÂNTICA S.A através da Lei Municipal Nº 555/2003 e 
alterações posteriores e dá outras providências.” (Aprovado) 
 
            Requerimento Nº012/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizada a remoção de um enxame de abelhas que 
está acoplado em placa de sinalização junto a torre da lombada eletrônica localizada 
na Av Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, Parada 128, no centro do município de Glorinha, 
uma vez que é de extrema urgência a retirada desse enxame, pois o mesmo 
encontra-se situado em frente ao Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem, junto a 
faixa de pedestres, no qual circula um grande fluxo de pessoas diariamente.” 
(Aprovado) 

 
            Requerimento Nº013/2022 – de autoria dos Vers. Rafael s. Schmidt e Everaldo 
D. Raupp, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião para o dia 
07.03.2022, segunda–feira às 16h, juntamente com os vereadores deste Poder, para 
tratar de assuntos referentes aos horários do Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem.” 
(Aprovado) 

 
            Pedido de Providências Nº006/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a manutenção da tela que cerca 
o ginásio Rafael Silva de Brito, localizado no Loteamento Popular.” (Aprovado) 
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            Pedido de Providências Nº007/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a pintura das marcas de 
sinalização na Av. Avelino Maciel Neto, bem como pintura dos quebra–molas e faixa 
de pedestres.” (Aprovado) 
 

Pedido de Informação Nº009/2022 – de autoria do Ver. Eduardo dos santos 
Pires, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre qual o valor que o Executivo Municipal está pagando no valor do 
litro de gasolina e do diesel.” (Aprovado) 
 

 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores    
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