
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                        Glorinha, 18 de agosto de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  17  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

Requerimento Nº 060/2020 de autoria do  Verª.  Geani Mª. dos Santos Duarte,  cuja
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar transporte para
doadores de sangue do  município  através  de um calendário  mensal  ao hemocentro.”
( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 061/2020 de autoria da  Verª.  Geani Mª. dos Santos Duarte,  cuja
ementa é a seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de disponibilizar um canal de
comunicação  com  profissionais  das  áreas  da  psicologia  e  psiquiatria  para  atender
pessoas que estão enfrentando o temor da pandemia causada pela Covid-19.” ( Aprovado
por unanimidade)

Requerimento Nº 062/2020 de autoria do  Ver. João Carlos Soares,  cuja ementa é a
seguinte:  “Que seja realizado a elaboração de um plano de trabalho em parceria com a
Brigada Militar  de Glorinha para  viabilizar  a  fiscalização de trânsito  de caminhões na
Estrada Capão da Lagoa devido a mudança do local da praça de pedágio, tendo em vista
que acarretará um aumento significativo de tráfego na região.” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 034/2020 de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção por
toda  a  extensão  das  estradas  Maracanã,  José  Constant  e  Waldomiro  W.  Modinger.”
( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 035/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. dos Santos Duarte,
cuja ementa é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal  disponibilize a divulgação
diária dos casos de Covid-19 no município de Glorinha com as informações completas.”
( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

Secretaria da Câmara de Vereadores
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