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ORDEM DO DIA 

Data: 25/10/2022 
 

 
 

  OF. GP. Nº 253/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 048/2022); 
 

  OF. GP. Nº 254/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 049/2022); 
 

 OF. GP. Nº 255/2022 – DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO (PL Nº 050/2022); 
 

  PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2022 – DE AUTORIA DO PODER 
LEGISLATIVO; 

 
  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 037/2022 – DE AUTORIA DO VER. OSCAR WEBER 

BERLITZ; 
 

  PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 038/2022 – DE AUTORIA DO VER. EVERALDO DIAS 
RAUPP; 
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PARECER JURÍDICO 

É submetido à análise desta Assessoria Jurídica, o Projeto de Lei nº 

050/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal, cujo objeto é a abertura de 

crédito suplementar junto à Secretaria Municipal de Administração e Meio 

Ambiente. 

Salienta-se que a Constituição Federal dispõe que os Municípios são 

entes autônomos, competindo-lhe legislar sobre assuntos de interesse local (arts. 

18 e 30, inciso I).  

A Constituição Estadual, por sua vez, declara a autonomia política, 

administrativa e financeira dos Municípios (art. 8º). O art. 6º, inciso II, da Lei 

Orgânica Municipal dispõe que, o Município possui competência para prover tudo 

quanto concerne ao interesse local. 

Nota-se que o art. 43-A, IV, da Lei Orgânica do Município de Glorinha, 

estabelece que são de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham 

matéria orçamentária, e a que autorize a abertura de créditos ou conceda auxílios 

e subvenções. 

O art. 89, da Lei Orgânica Municipal dispõe sobre a possibilidade de 

abertura de créditos suplementares, devendo o Projeto de Lei em exame atender 

os requisitos estabelecidos no dispositivo supramencionado. 

Nesse sentido, segue transcrito o art. 89 da Lei Orgânica, senão 

vejamos: 

Art. 89. A receita e a despesa pública obedecerão às 

seguintes leis de iniciativa do Poder Executivo: 

 

I - do Plano Plurianual; 

II - de Diretrizes Orçamentárias; 

III - dos Orçamentos Anuais. 
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§ 1º A Lei que instituir o Plano Plurianual, estabelecerá de 

forma setorizada, as diretrizes, os objetivos e as metas, 

quantificados física e financeiramente, os programas, 

projetos e atividades de investimento da administração 

municipal. 

 

§ 2º A Lei de Diretrizes Orçamentárias compreenderá as 

metas e prioridades da administração pública municipal, 

incluindo as despesas de capital para o exercício 

financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei 

Orçamentária anual e disporá sobre as alterações na 

Legislação Tributária. 

 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta (30) dias após 

o encerramento de cada trimestre, relatório da execução 

orçamentária. 

 

§ 4º A Lei Orçamentária compreenderá: 

I - O orçamento fiscal referente aos poderes do Município, 

órgão e entidades da administração direta ou indireta, 

inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder 

Público Municipal. 

 

II - O orçamento de investimento das empresas em que o 

Município, direta ou indiretamente, detenha a maioria do 

capital social com direito a voto. 

 

III - O orçamento d e seguridade social. 

 

IV - Demonstrativo de todas as despesas realizadas 

mensalmente no primeiro semestre do exercício da 

elaboração da proposta orçamentária. 

 

§ 5º O Projeto de Lei orçamentário será acompanhado de 

demonstrativo do efeito, sobre as receitas e despesas, 

decorrentes de isenção, anistias, remissões, subsídios e 

benefício de natureza financeira, tributária e creditícia. 
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§ 6º A Lei Orçamentária anual não conterá dispositivo 

estranho à previsão da receita e a fixação da despesa, 

não se incluindo na proibição a autorização para a 

abertura de créditos suplementares e contratações de 

operações de crédito, ainda que por antecipação de 

receita, nos termos da Lei. 

 

§ 7º O ato de abertura de créditos suplementares 

previstos no parágrafo anterior deverá indicar os 

recursos por onde correrá a despesa. 

 

§ 8º As Leis Orçamentárias incluirão obrigatoriamente, na 

previsão da receita e sua aplicação, todos os recursos de 

transferências, inclusive os oriundos de convênios com 

outras esferas do governo e os destinados a fundos 

especiais. 

 

§ 9º A Lei Orçamentária anual conterá a receita e a 

despesa classificadas de forma a evidenciar a política e o 

programa de trabalho do Governo Municipal. 

 

§ 10 As despesas com publicidade, sejam elas quais 

forem, de quaisquer secretarias, órgão ou entidades da 

administração, deverão ser objeto de dotação 

orçamentária específica, com a denominação 

"publicidade", de cada órgão, a qual não poderá ser 

completada ou suplementada, senão através de lei 

específica. 

 

Ante o exposto, uma vez atendidas as disposições supracitadas, não se 

vislumbra qualquer óbice que possa obstaculizar a regular tramitação do Projeto 

supramencionado. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Glorinha/RS, 25 de outubro de 2022. 

 

Adriano Corrêa Cardoso 
Assessor Jurídico 
OAB/RS 84.949 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2022 

 

 

CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
EMÉRITO AO SENHOR JOÃO ANTÔNIO 
FONSECA DA ROCHA. 

 

 

 

 Art.1º Fica concedido o título de Cidadão Emérito de Glorinha ao 

Senhor JOÃO ANTÔNIO FONSECA DA ROCHA, com base no artigo 30, XIV, 

da Lei Orgânica Municipal. 

 Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Glorinha, 14 de outubro de 2022. 

 

RICARDO LUIS SILVA DA SILVA 
Vereador do PDT 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
 

É de competência exclusiva da Câmara Municipal de 
Vereadores conceder título de cidadão honorário, ou qualquer outra 
homenagem ou honraria, a pessoas que reconhecidamente tenham prestado 
serviços relevantes ao Município, mediante Decreto Legislativo aprovado, 
pela maioria absoluta da Câmara de Vereadores, conforme dispõe o art. 30, 
inciso XIV, da Lei Orgânica Municipal. 

Com base nesse dispositivo legal, estou propondo a concessão 
desse título ao senhor JOÃO ANTÔNIO FONSECA DA ROCHA, nascido no 
dia 02 de outubro de 1959. 

 
João Antônio foi criado em Glorinha, estudou, constituiu família 

e estabeleceu atividade profissional, onde reside atualmente. É casado e pai 
de três filhos e cinco netos. 

 
O cidadão em epígrafe é formado em Administração de 

Empresa, pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA Gravataí). 
 
João Antônio é Sócio e Diretor da Agropecuária Rocha Ltda 

desde 1983, empresa com 58 anos de existência em Glorinha, sendo a 
terceira geração à frente dos negócios. 

 
Exerceu a Vice-presidência do SICREDI de 2003 até 2013, 

sendo responsável pelo Crédito Rural, sempre defendendo o pequeno 
produtor e o pecuarista (AGRONEGÓCIO).  

 
Esteve à frente do Desenvolvimento do cooperativismo na 

região de atuação da cooperativa nos municípios de Glorinha, Gravataí, 
Cachoerinha, Canoas, São Leopoldo, Porto Alegre e Viamão.  

 
É incentivador de investimento no Agronegócio com foco na 

pecuária. 
 
Atuou no Projeto de expansão nos grandes centros urbanos, 

2006, no Conselheiro de Administração, de 2000 até 2013.   
 
É incentivador do fomento aos pequenos empreendedores do 

comércio e indústria da Região Metropolitana.   
 
No que concerne aos serviços prestados à comunidade de 

Glorinha, destacam-se o Conselho de Pais e Mestre da Escola Estadual 
Deoclécio Ferrugem, Conselho Paroquial da Paroquia Nossa Senhora da 
Gloria de Glorinha, na condição de tesoureiro. 
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João Antônio foi o fundador do ROTARY CLUB DE 
GLORINHA, tendo sido Presidente em 94/95, sempre ajudando nas ações 
do Clube referente à implementação do banco de cadeiras de rodas, muletas 
e demais equipamentos para servir a comunidade, aparelho de oxigênio 
para uso na comunidade doado para o posto de saúde de Glorinha, dentre 
outras ações relevantes prestadas ao município.  

 
Foi o fundador e tesoureiro da Associação Comercial Industrial 

e Serviço de Glorinha (ACISGLO). 
 
Em 1988 foi o fundador e membro da Patronagem CTG 

SENTINELA DO RIO GRANDE. 
 
CONSEPRO: Conselho Pro Segurança Pública de Glorinha. 

Presidente e Secretário. Membro secretario da Comissão de repudio a 
implantação da penitenciaria em Glorinha, Movimento da comunidade em 
geral. 
 
  GLORINHA FUTEBOL CLUBE: foi Secretário e Tesoureiro por 
várias Gestões. 
 
  JUIZ DE PAZ: Nomeado pelo Governador do Estado do RIO 
GRANDE DO SUL, Sr. Pedro Simon. 
 
  Comissário de Menores Voluntário no FÓRUM de Gravataí 
nomeado pela Diretor do Fórum.  
 
  Membro da Comissão contra a vinda da Penitenciária. 
 
  João Antônio foi VEREADOR no Município de Glorinha no 
Período de 1988 até 1992. Foi Secretário da Câmara de Vereadores de 
Glorinha em 1989 até 1990. Foi Presidente do Legislativo em 1991 até 1992.  
 
  Teve atuações como vereador Secretário e Presidente na 
participação da elaboração do Regimento Interno da Câmara e Lei Orgânica.  
 
  Liderou juntamente com demais vereadores a comissão junto 
ao DNER, Acesso Free Way. Lutou pela vinda da Central Telefônica junto ao 
Governador da época Sinval Guazzelli. 
 
  Diante do exposto, solicito aos nobres pares a justa aprovação 
desta homenagem pelos trabalhos reconhecidamente e tão relevantes 
prestados ao município. 

 
Glorinha, 14 de outubro de 2020. 

 
 

RICARDO LUIS SILVA DA SILVA 
Vereador do PDT 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Pedido de Informação nº 037/2022 

 
 

Oscar Webber Berlitz , Vereador do MDB, requer seja submetido 
à apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente Pedido de 
Informação, no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre o edital Nº009/2022, referente a Revitalização e 
Restauração do Pórtico de Acesso ao Município, para que após análise e 
aprovação, seja remetido ao Exmo. Sr. Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito 
Municipal de Glorinha. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
                Esse pedido de informação se justifica visando à obtenção de 
conhecimento para esse Vereador e para prestar possíveis esclarecimentos 
para a população, pois o referido edital teve chamado no mês de junho de 2022 
e até o presente momento, o pórtico de acesso ao município ainda se encontra 
em estado crítico em sua aparência e conservação. 

                          
 

    Glorinha, 20 de outubro de 2022. 
 
 
 

 
Oscar Webber Berlitz 

Vereador do MDB 
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Exmo. Senhor 
DORIVAL DIRCEU MEDINGER 
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 
Glorinha – RS 
 
 

Pedido de Informação nº 038/2022 

 
 

EVERALDO DIAS RAUPP, Vereador do Progressistas, requer 
seja submetido à apreciação do Plenário desta Colenda Câmara o presente 
Pedido de Informação, no sentido de solicitar ao Exmo. Sr. Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre a qualidade da água oferecida aos munícipes que está 
sendo retirada da caixa d’água em frente à Câmara de Vereadores (ao 
lado do prédio do Centro da Pastoral São José), bem como a 
apresentação do Relatório de Análises (laudo), para que após análise e 
aprovação, seja remetido ao Exmo. Sr. Paulo José Silveira Corrêa, Prefeito 
Municipal de Glorinha. 

 
 

JUSTIFICATIVA 
                Esse pedido de informação se justifica visando à obtenção de 
conhecimento para esse Vereador e para prestar possíveis esclarecimentos 
para a população, pois para garantir a qualidade da água para consumo 
humano, é necessário que o reservatório de armazenagem esteja limpo e 
adequado. De acordo com Portaria RS/SES n°1237 de 28/11/2014: a limpeza e 
desinfecção dos reservatórios de água para consumo humano deverá ser 
realizada no mínimo uma vez por ano, sendo recomendado como medida de 
precaução, duas vezes ao ano, com intervalo de seis meses entre as limpezas, 
sempre de acordo com a legislação específica em vigor. A limpeza deve ser 
feita por empresa registrada e com alvará sanitário. 

                          
 

    Glorinha, 21 de outubro de 2022. 
 
 
 

 
EVERALDO DIAS RAUPP 

Vereador do Progressistas  


