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Glorinha, 07 de junho de 2022 
 
   
 
 
 

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

         Projeto de Lei Nº 022/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Altera dispositivos na lei Municipal Nº 1.026/2007, sobre as instâncias 
julgadoras.” (Aprovado) 
 
         Emenda Nº 001/2022 ao Projeto de Lei Nº 023/2022 – de autoria do Poder 
Executivo, cuja a ementa é a seguinte: “Altera a redação do art. 5º do Proejto de lei 
Nº 023/2022.” (Aprovado) 
    
           Projeto de Lei Nº 023/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Institui no âmbito no Município de Glorinha o Programa Farmácia 
Solidária – SOLIDARE, e da outras providencias.” (Aprovado) 
 
             Requerimento Nº 033/2022 – de autoria do Ver. Rafael Schonardie Schmidt, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 
viabilizar a instalação de passeio com ciclovia pela extensão da Estrada Passo do 
Portão e da Estrada Maracanã, bem como no perímetro urbano do município de 
Glorinha.” (Aprovado)  
 
             Requerimento Nº 034/2022 – de autoria do Ver. Rafael S. Schmidt e demais 
Vereadores subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam tomadas 
providências urgentes em relação à péssima prestação dos serviços realizados pela 
concessionaria de serviço público de energia elétrica Rio Grande Energia (RGE) 
junto ao município de Glorinha, tendo em vista que já foram realizadas inúmeras 
reuniões nesta Casa Legislativa, bem como já foram realizadas várias reclamações 
sobre a ineficiência dos serviços, todavia, a cada dia que passa o que se observa é 
o descaso da Concessionária com seus usuários, e por consequência, omissão dos 
órgãos reguladores, os quais deveriam assegurar dentre seus objetivos principais 
a prestação de serviços adequados que satisfaçam as condições de regularidade, 
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 
prestação e modicidade nas suas tarifas.” (Aprovado)  
 
             Requerimento Nº 035/2022 – de autoria do Ver. Rafael S. Schmidt e demais 
Vereadores subscreventes, cuja a ementa é a seguinte: “que sejam apuradas as 
razões pelo péssimo serviço prestado pela Concessionária Rio Grande Energia 
(RGE) no município de Glorinha e em especial por problemas frequentes de 
fornecimento de energia elétrica, e por consequência, determine que a empresa 
revise a rede de energia elétrica responsável pelo fornecimento do serviço no 
município, e ainda, realize o manejo constante da vegetação nas extensões da rede 
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a fim de garantir as condições mínimas para a prestação do serviço de maneira 
adequada, bem como seja aplicada multa diária em caso de descumprimento das 
medidas impostas por esta respeitável Agência.” (Aprovado)  
 
             Requerimento Nº 036/2022 – de autoria do Ver. Joao Carlos Soares, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a 
execução do serviço de supressão parcial das taquareiras existentes em dois 
pontos específicos da Estrada Otacílio Soares, nas proximidades dos números 355 
e 2.435, bem como sejam realizadas melhorias no acesso à referida via pública, 
especificamente na parada 114.” (Aprovado) 
 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores    


