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Em Sessão Ordinária realizada no dia 18 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 

Projeto de Lei Nº 046/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Autoriza o Poder Executivo a contratar médico psiquiatra para 
necessidade temporária de excepcional interesse público, e dá outras providências.” 
(Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 048/2022 – 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$ 4.470,00 (quatro mil quatrocentos e setenta reais), junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Obras e Infraestrutura.” 
(Aprovado) 

 
Projeto de Lei Nº 049/2022 – 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$ 4.470,00 (quatro mil quatrocentos e setenta reais), junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura, Desenvolvimento Rural, Obras e Infraestrutura.” 
(Aprovado) 

 
Requerimento Nº 066/2022 – de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medinger, cuja 

a ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico, a fim de viabilizar o 
cumprimento da Lei Municipal nº 339/1998 no dia 30/10/2022, tendo em vista que a 
referida lei instituiu o passe livre nos transportes coletivos municipais nos dias de 
pleito eleitoral.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 067/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico e financeiro a fim de 
viabilizar a aquisição da compra de bomba de água submersa para poço artesiano 
localizado no parque de eventos do município.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 068/2022 – de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel, cuja 

a ementa é a seguinte: “A viabilidade de estudo técnico financeiro, para a construção 
de uma nova ponte na estrada Alberto Galia (antigo Beco da Figueira).” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº 069/2022 – de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel, cuja 

a ementa é a seguinte: “no sentido de solicitar junto à Agência Nacional de 
Telecomunicações (ANATEL) providências a fim de propiciar melhorias e ampliação 
do sinal de telefonia da operadora Tim na localidade de Maracanã, tendo em vista a 
precariedade da qualidade deste serviço no município de Glorinha/RS.” (Aprovado) 
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Pedido de Providências Nº 039/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Ber-

litz, cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a co-
locação de um portão na garagem dos veículos da saúde, no prédio locado da igreja 
matriz e no depósito de materiais da prefeitura na estrada do Passo do Portão.” 
(Aprovado) 
 

Pedido de Providências Nº 040/2022 – de autoria do Ver. Ricardo Luis Silva 
da Silva, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizada a limpeza, melhoria do leito e 
retirada de materiais de construção(madeiras) no acesso entre a RS 030 e a estrada 
Otacílio Soares na altura da parada 114 no bairro Passo da Taquara.” (Aprovado) 
 

Pedido de Informação Nº 036/2022 – de autoria do Ver. Dorival Dirceu Medin-
ger, cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre o edital de tomada de preços Nº 014/2022 referente a fornecimento 
de materiais e mão de obra para adequação da estrutura da farmácia municipal.” (Apro-
vado) 

 
 
 
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores 
 
 


