
 

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 

Glorinha, 01 de fevereiro de 2023 
 
 

Em Sessão Ordinária realizada no dia 01 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as seguintes 
matérias de origem do Executivo e do Legislativo Municipal. 

 
Projeto de Lei Nº 005/20223 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é 

a seguinte: “Prorroga o prazo da Contratação Temporária de Enfermeiros, 
Autorizadas pela Lei Municipal Nº 2.185/2022, e dá outras providências.” (Aprovado) 

 

Requerimento Nº 001/2023 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, cuja a 
ementa é a seguinte: “Que seja mantido o horário do Meio-Dia, da linha 
Circular/Municipal do município de Glorinha - Centro/Capão-Grande.” (Aprovado) 

 

Requerimento Nº 002/2023 – de autoria do Ver. Delmir Euclides de Melo Maciel, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado contato com o setor responsável, 
para que seja feito avaliação dos veículos da frota (Micro-Ônibus) que estão fora de 
circulação e posteriormente seja feito estudo técnico para fins de viabilizar o leilão 
dos mesmos.” (Aprovado) 

 

Requerimento Nº 003/2023 – de autoria do Ver. Delmir Euclides de Melo Maciel, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizada a roçada e limpeza do acostamento 
bem como a manutenção das placas de sinalização da ERS 030, no trecho entre a 
parada 132 (município de Glorinha) e a divisa com o município de Santo Antônio da 
Patrulha.” (Aprovado) 

 

Requerimento Nº 004/2023 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt, cuja 
a ementa é a seguinte: “Informações sobre qual trabalho de prevenção está sendo 
realizado pela RGE quanto à constante falta de energia no município, e com a 
lentidão no atendimento, onde alguns casos demoram até 72hs para serem 
atendidos.” (Aprovado) 

 

Requerimento Nº 005/2023 – 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 troca/substituição das cadeiras e sofás da Capela Mortuária de Glorinha.” 
(Aprovado) 

 

          Pedido de Providências Nº 001/2023 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a 
Manutenção (roçada, alargamento e ensaibramento) da estrada Beija-Flor, na 
localidade do Pituva, por toda sua extensão.” (Aprovado) 
 

           Pedido de Providências Nº 002/2023 – de autoria da Ver. Eduardo dos Santos 
Pires, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizada a Roçada, Limpeza e 
Patrolamento de toda a extensão do beco Toca do Tigre, na localidade do Morro do 
Tigre.” (Aprovado) 

 

 
Atenciosamente, 

 
Secretaria da Câmara de Vereadores    


