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Em Sessão Ordinária realizada no dia 11 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 

Projeto de Lei Nº 044/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar suplementação de 
recursos no valor de R$ 4,00 (quatro reais), junto a Secretaria Municipal de 
Educação.” (Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 045/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar suplementação de 
recursos no valor de R$ 1.175,33 (hum mil cento e setenta e cinco reais e trinta e 
três centavos), junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e 
Habitação.” (Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 047/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 

seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar motorista para necessidade 
temporária de excepcional interesse público.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 061/2022 – de autoria do Ver. Ricardo Luis Silva da Silva, 

cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado no mês de outubro, um Grande 
Expediente em homenagem aos 24 anos de criação da APA do Banhado Grande 
conforme decreto estadual Nº 38.971/1998, convidando para participar os 
municípios integrantes da APA, bem como autoridades do Poderes Estaduais.” 
(Aprovado) 

 
Requerimento Nº 062/2022 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que seja colocado um sistema de chave fusível religadora na 
rede elétrica na estrada Otacílio Soares.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 063/2022 – de autoria do Ver. Eduardo dos Santos Pires, cuja 

a ementa é a seguinte: “O estudo de viabilidade técnica, para que seja instalado 
Placas de sinalização de trânsito (entrada e saída de veículos) na estrada Oscar 
Marcelino Cardoso em frente a Santa Ursula Remates, no Bairro de Passo Grande.” 
(Aprovado) 

 
Requerimento Nº 064/2022 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt, 

cuja a ementa é a seguinte: “O estudo de viabilidade técnica, para que seja concedido 
adicional de periculosidade ou adicional de risco de vida aos conselheiros tutelares 
de Glorinha.” (Aprovado) 

 
 



 

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 

 
Requerimento Nº 065/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp e demais 

vereadores, cuja a ementa é a seguinte: “Solicitando uma reunião na sede da Câmara 
de Vereadores com a Empresa RGE, para tratar sobre a frequente falta de energia 
elétrica no município, bem como a demora para restabelecimento.” (Aprovado) 

 
Pedido de Providências Nº 036/2022 – de autoria dos Vers. Ricardo Silva e 

Eduardo Pires, cuja a ementa é a seguinte: “Providências a serem tomadas a fim de 
colaborar com os trabalhos dos produtores leiteiros do nosso Município, tais como: 
1 - Desconto de 80% no valor da hora máquina; 2 - Semente de Pastagem e Silagem 
com subsídios e de boa qualidade; 3 - Insumos Subsidiados; 4 - Contratação de 
Médico Veterinário para suporte, inclusive aos fins de semana; 5 - Fornecimento de 
Inseminação Sexado.” (Aprovado) 
 

Pedido de Providências Nº 037/2022 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja ensaibrado a estrada Otacílio Soares por toda 
sua extensão.” (Aprovado) 
 

Pedido de Providências Nº 038/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “A colocação de uma Câmera de Monitoramento (monito-
rada pela brigada militar) na esquina das estradas Areial e Santa Barbara na referida 
localidade, bem na divisa com o Município de Taquara, tendo em vista que esta é a 
principal via de ligação entre os dois Município (Baixo assinado em anexo a matéria).” 
(Aprovado) 

 
Pedido de Informação Nº 034/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, res-
posta sobre informações enviadas a esse poder no início do ano através do OF. MEM 
Nº 042/2022 sobre o programa Avançar, referente a contemplação de açudes e poços 
no Município.” (Aprovado) 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
 
 


