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CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                     Glorinha, 07 de fevereiro de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  06  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

Requerimento N°001/2020, de autoria do Ver. Delmir Euclides de M. Maciel, cuja ementa

é a seguinte:“Que seja realizado estudo técnico com a finalidade de viabilizar a contratação de

especialidade clínico geral  para atendimento  no Centro Municipal  de Saúde Guazelli,  bem

como seja viabilizado pelo menos 02 (dois) atendimentos pela Unidade Móvel de Saúde na

localidade de Boa Vista.” ( Aprovado por Unanimidade)

Requerimento N°002/2020 de autoria dos Ver. Oscar Weber Berlitz e Verª Geani Maria

dos Santos Duarte,  cuja  ementa é a seguinte:  “Que  seja realizado estudo técnico a fim de

viabilizar a elaboração de convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a fim

de substutuir o atual local de entrega de correspondências na localidade do Maracanã, tendo

em  vista  que  atualmente  não  há  atendimento  todos  os  dias  da  semana,  o  que  acaba

prejudicando muito o recebimento de cartas e correspondências pelos moradores da região

supracitada.” ( Aprovado por Unanimidade)

Requerimento N°003/2020 de autoria da  Verª  Geani  Maria  dos Santos Duarte,  cuja

ementa é a seguinte: “Que  seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a instalação de uma

câmera de segurança Speed na esquina da Estrada Jose Constant com a Estrada Frederico

Augusto  Berwing,  cuja  finalidade  é  proporcionar  maior  segurança  aos  moradores  na

localidade  do Maracanã e  região,  haja  vista  ser  um ponto  estratégico  para  o  controle  da

Brigada Militar.” ( Aprovado por Unanimidade)

Pedido de Providências Nº 001/2020, de autoria do Ver. Delmir Euclides de M. Maciel,

cuja ementa é a seguinte:“Que o Poder Executivo Municipal providencie a colocação de quebra-

molas na Estrada Maria Etelvina da Cunha Boeno, entre os números 1.100 e 1.380, a fim de

evitar acidentes no local devido a velocidade dos veículos que transitam na região, visando

principalmente a segurança de crianças e idosos que necessitam circular maquela localidade.

( Aprovado por Unanimidade)

Pedido  de  Providências  Nº  002/2020,  de  autoria  do  Ver.  Everaldo  Dias  Raupp  cuja

ementa é a seguinte:“Que o Poder Executivo Municipal providencie a elaboração de projeto de

energia  solar  fotovoltaica  para  a  Escola  Municipal  de  Ensino  Fundamental  Ary  Soares.

( Aprovado por Unanimidade)

Pedido  de  Providências  Nº  003/2020,  de  autoria  do  Ver.  Everaldo  Dias  Raupp  cuja

ementa  é  a  seguinte:“Que o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  a  ligação  de  água da

Corsan na Escola Municipal de Ensino Fundamental São Pedro. ( Aprovado por Unanimidade)
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Pedido  de  Providências  Nº  004/2020,  de  autoria  do  Ver.  Everaldo  Dias  Raupp  cuja

ementa é a seguinte:“Que o Poder Executivo Municipal, atráves da vigilância sanitária, tome

providências  a  respeito  dos  insetos  que  infestam  a  canalização  do  esgoto  da  cidade.

( Aprovado por Unanimidade)

Pedido de Providências Nº 005/2020, de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz cuja ementa

é  a  seguinte:“Que  o  Poder  Executivo  Municipal  providencie  a  colocação  de  proteção  no

caminhão da  coleta  seletiva,  a  fim de proporcionar mais  segurança  aos  funcionários  que

trabalham no referido veículo. ( Aprovado por Unanimidade)

Atenciosamente
Secretaria da Câmara de Vereadores
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