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Glorinha, 21 de março de 2023 
 
 
 
 

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

matérias de origem do Executivo e do Legislativo Municipal. 
 
 
 

 
Projeto de Lei Nº 008/2023 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 

seguinte: “Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores Integrantes 
do Quadro de Pessoal do Município, Conselheiros Tutelares, Secretários Municipais, 
Prefeito, Vice- Prefeito e Vereadores.” (Aprovado) 

 
 

Projeto de Lei Nº 009/2023 – de autoria do Poder Executivo, cuja a ementa é a 
seguinte: “Concede reajuste geral no auxílio alimentação e altera dispositivos da Lei 
Municipal Nº 1.692/2014, que dispõe o programa Municipal de Alimentação dos 
Servidores ativos da administração direta do Município de Glorinha.” (Aprovado) 
 
 

Projeto de Lei Nº 006/2023 – de autoria do Poder Legislativo, cuja a ementa é 
a seguinte: “Altera dispositivos da lei Municipal Nº 1.752/2015 e alterações 
posteriores, que dispõe sobre o Programa de Alimentação dos Servidores do Poder 
Legislativo Municipal, e dá outras providências.” (Aprovado) 

 
Pedido de Providências Nº 013/2023 – de autoria do Ver. Ademar de Oliveira, 

cuja a ementa é a seguinte: “Que seja efetuada a Roçada/Limpeza na Estrada do 
Cantão, na localidade do Maracanã, por toda sua extensão.” (Aprovado) 

 
 

Pedido de Providências Nº 014/2023 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Executivo Municipal providencie junto ao 
departamento responsável do Grupo CCR VIA SUL, o conserto/manutenção da 
iluminação pública, na rótula de acesso à Freeway no município, em ambos 
sentidos.” (Aprovado) 

 
 

Pedido de Providências Nº 015/2023 – de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, 
cuja a ementa é a seguinte: “Que o Executivo Municipal providencie junto ao órgão 
competente o Reparo e escoamento adequado do esgoto a céu aberto na parte final 
da rua da Paz, no centro do Município.” (Aprovado) 

 
Pedido de Providências Nº 016/2023 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie 

Schmidt, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja efetuada a Roçada/Limpeza nas 
Estradas Passo do Portão e Maracanã, em total extensão de ambas.” (Aprovado) 
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Pedido de Informação Nº 006/2023 – de autoria do Ver. João Carlos Soares, 

cuja a ementa é a seguinte: “Que seja enviado ao Poder Legislativo Municipal 
informações sobre a situação em que se encontra a enxada rotativa de 
propriedade do  município (Código/patrimônio 10227), uma vez que o referido 
implemento        foi para conserto há aproximadamente três anos e até a presente 
data encontra-se retida na empresa que realizou o serviço por falta de 
pagamento, empresa esta localizada em Santo Antônio da Patrulha/RS.” 
(Aprovado) 

 
 

     
 

Atenciosamente, 
 

Secretaria da Câmara de Vereadores de Glorinha    


