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PAUTA Nº 020/2020 

ORDEM DO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 

Centéssima Quinquagéssima Sexta Sessão Ordinária da 

Décima Terceira Legislatura 

Requerimento Nº 19/2020. Súmula: Os Vereadores que o presente subscrevem 

nos termos regimentais e legais, ouvido o plenário, solicita que a Presidência da 

Câmara depois de aprovado, encaminhe o presente requerimento ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Helton Pedro Pfeifer, solicitando a 

viabilidade do seguinte pedido: Em vista da solicitação dos munícipes, seja 

realizada obras de Pavimentação Poliédrica no Trecho de calçamento da Rua 

Gustavo Vandelino Klein. Por esse motivo, solicitamos para que o setor 

competente, tome as providências necessárias para atender este requerimento. 

 

Requerimento Nº 20/2020. Súmula: Os Vereadores que o presente subscrevem 

nos termos regimentais e legais, ouvido o plenário, solicita que a Presidência da 

Câmara depois de aprovado, encaminhe o presente requerimento ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Helton Pedro Pfeifer, solicitando a 

viabilidade do seguinte pedido: Seja viabilizado a perfuração de um novo poço 

artesiano para a Linha Sertãozinho. Informam os vereadores que houve problemas 

com a bomba de água que encontra-se no poço e que a mesma não tem como ser 

retirada do local. Ainda, os moradores da Linha vem sofrendo com a falta de água 

em função do problema na bomba do poço artesiano, o que vem ainda se 

agravando devido à estiagem que vem assolando nosso município e toda a nossa 
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região. Por esse motivo, solicitamos para que o setor competente, tome as 

providências necessárias para atender este requerimento. 

 

Requerimento Nº 21/2020. Súmula: Os Vereadores que o presente subscrevem 

nos termos regimentais e legais, ouvido o plenário, solicita que a Presidência da 

Câmara depois de aprovado, encaminhe o presente requerimento ao 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Sr. Helton Pedro Pfeifer, solicitando a 

viabilidade do seguinte pedido: Seja viabilizado a perfuração de um poço artesiano 

para a Linha Alto Alegre. Ainda, os moradores da Linha vem sofrendo com a falta 

de água, o que vem se agravando devido à estiagem que vem assolando o 

município e toda a nossa região. Por esse motivo, solicitamos para que o setor 

competente, tome as providências necessárias para atender este requerimento. 
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