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Em Sessão Ordinária realizada no dia 21 p.p. esta Casa Legislativa apreciou as 

seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal. 
 
 

Projeto de Lei Nº 011/2022 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Concede reajuste geral no auxílio alimentação e altera dispositivo da Lei 
Municipal Nº 1.692/2014, que dispõe sobre o programa Municipal de Alimentação 
dos servidores ativos da Administração Direta do Município de Glorinha.” (Aprovado) 

 

Projeto de Lei Nº 001/2022 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Altera dispositivo da Lei Municipal Nº 1.752/2015 que dispõe sobre o 
programa de alimentação dos Servidores do Poder Legislativo, e dá outras 
providências.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº020/2022 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que seja providenciada a manutenção da pavimentação da 
Rua Antônio Peixoto, no município de Glorinha, tendo em vista o enorme buraco 
ocasionado em razão dos serviços prestados pela Concessionária de Serviço 
Público.” (Aprovado) 

 
Requerimento Nº021/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, cuja a 

ementa é a seguinte: “Que sejam adotadas providências e estudos que possibilitem 
a construção/ampliação de uma nova barragem de captação de água para 
tratamento e distribuição pelo sistema de saneamento básico no Represo do Padres, 
situado entre as localidades de Passo dos Pacheco, Rincão São João e Centro do 
município de Glorinha.” (Aprovado) 
 

Pedido de Informação Nº012/2022 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo, informações 
sobre a situação atual do processo licitatório relacionado à agroindústria, tendo 
em vista que o referido certame se encerra no dia 08/04/2022 e não há previsão de 
prorrogação.” (Aprovado) 

 
Pedido de Informação Nº013/2022 – de autoria do Ver. Everaldo Dias Raupp, 

cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal, 
informações sobre o descumprimento do prazo de resposta dos Pedidos de 
Informações 026/2021, 042/2021 e 047/2021, nos termos do art. 55, inciso XIV, da 
Lei Orgânica Municipal, bem como reitera que sejam prestadas com urgência as 
informações correspondentes aos pedidos supracitados.” (Aprovado) 

 
          Moção de Pesar Nº001/2022 – de autoria do Poder Legislativo (Apreciada) 

 
Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores   


