
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                       Glorinha, 27 de outubro de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  26  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo Municipal.

          Requerimento Nº 074/2020 de autoria dos Vers. Geani Mª. dos Santos Duarte, Oscar
Weber Berlitz e Rafael Schönardie Schmidt, cuja ementa é a seguinte: “Que seja agendada
uma  reunião  na  sede  da  Câmara  Municipal  de  Vereadores  de  Glorinha  com  um
representante  do  Executivo  Municipal  e  com  o  Diretor  da  empresa  MUGICA
TRANSPORTES, a fim de tratar sobre assuntos relacionados ao recolhimento de lixo no
município de Glorinha”. (Aprovado por unanimidade)

       Requerimento Nº 075/2020  de autoria do  Ver. Oscar Weber Berlitz,  cuja ementa é a
seguinte:  “Que seja providenciado o desentupimento da rede de esgoto situada na Av.
Avelino Maciel Neto, em frente ao nº 40.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 040/2020 de autoria da Verª. Geani Mª. dos Santos Duarte,
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção do
Beco Arlindo Eccel no trecho onde possui erosão.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providências Nº 041/2020 de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt,
cuja ementa é a seguinte: “Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção da
Estrada José Constante,  nas proximidades do nº  11.340,  a  fim de evitar  a  criação de
barranco que obstrua o curso da água pluvial pelos bueiros.” (Aprovado por unanimidade)

Pedido  de  Informação  Nº  046/2020 de  autoria  do Ver.  João  Carlos  Soares,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que seja enviado à esta Casa Legislativa, informações sobre quais
razões as obras de construção dos banheiros localizados no Parque Municipal de Eventos
encontram-se paralisadas.” (Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                    Secretaria da Câmara de Vereadores
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