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Em Sessão Ordinária realizada no dia 14 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 

 
 
 

Emenda Nº 001/2022 ao Projeto de Lei Nº 009/2022 – de autoria do Poder 
Executivo, cuja a ementa é a seguinte: “Suprima – se os artigos 2º e 3º do Projeto de 
Lei Nº 009/2022.” (Aprovado) 

 
 

Projeto de Lei Nº 009/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Revoga Lei Municipal Nº 2.128/2021 e estabelece de devolução de valor 
percebido aos Servidores Integrantes do quadro de pessoal do Município, 
conselheiros Tutelares e secretários Municipais, e dá outras providências.” 
(Aprovado) 

 
 

            Requerimento Nº016/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizada a contratação de uma empresa 
especializada para realizar a elaboração de um projeto destinado à viabilizar a 
instalação de placa solar fotovoltaica na área de terras recentemente adquirida pelo 
município de Glorinha, cuja finalidade é proporcionar o fornecimento de energia 
para todos os órgãos públicos municipais, bem como para os órgãos estaduais e 
federais que necessitem prestar algum serviço destinado aos munícipes de 
Glorinha.” (Aprovado) 
 
            Requerimento Nº017/2022 – de autoria do Ver. Eduardo s. Pires e demais 
vereadores subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja agendada uma 
reunião na sede da Câmara Municipal de Vereadores de Glorinha, para tratar de 
assuntos de interesse local e em especial sobre podas de árvores e falta de energia 
elétrica aos clientes residentes no município.” (Aprovado) 
  
 
              Requerimento Nº018/2022 – de autoria do Ver. João C. Soares e demais 
vereadores subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas medidas 
cabíveis a fim de evitar que a falta de energia elétrica na localidade de Capão Grande, 
Glorinha/RS (KM 56 DA FREEWAY) que atinge as torres e antenas da citada 
operadora, não prejudique o sinal de telefonia móvel na região, bem como sejam 
adotadas providências a fim de solucionar a instabilidade do sinal de telefonia e 
internet no município de Glorinha.” (Aprovado) 
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            Requerimento Nº019/2022 – de autoria do Ver. João C. Soares e demais 
vereadores subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “que sejam tomadas medidas 
cabíveis a fim de evitar que a falta de energia elétrica na localidade de Capão Grande, 
Glorinha/RS (KM 56 DA FREEWAY) que atinge as torres e antenas da citada 
operadora, não prejudique o sinal de telefonia móvel na região, bem como sejam 
adotadas providências a fim de solucionar a instabilidade do sinal de telefonia e 
internet no município de Glorinha.” (Aprovado) 

 
  Pedido de Providências Nº008/2022 – de autoria dos Vers. Rafael S. Schmidt 

e Eduardo S. Pires, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal 
providencie a roçada da Estrada da Miraguaia, via pública que liga a Estrada José 
Constante até a divisa com o município de Santo Antônio da Patrulha, na localidade 
do Passo das Moças.” (Aprovado) 
 

Pedido de Informação Nº011/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações 
sobre a previsão de conclusão da obra do ginásio da Escola Municipal Ary Soares, 
bem como quem é o fiscal responsável pelo contrato de execução da referida 
obra.” (Aprovado) 

 
Moção de Apoio Nº001/2022 – de autoria do Ver. Rafael S. Schmidt e demais 

Vereadores Subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “Apoio ao Projeto de Lei Nº 
3723 – Senado Federeal.” (Apreciado) 

 
 

 
Atenciosamente, 

 Secretaria da Câmara de Vereadores   


