
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 14 de abril de 2020

 Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  13  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

           

               Requerimento Nº 019/2020 – de autoria do Ver. Rafael Schönardie Schmidt, cuja ementa

é a seguinte: “Que seja agendada uma reunião na sede da Câmara Municipal de Vereadores de

Glorinha para tratar sobre o descumprimento de cláusula contratual referente à Licença de

Operação 01/2016,  conforme solicitado  ao  Executivo  através  do  Pedido  de  Informação nº
025/2017  (anexo),  porém  sem  nenhuma  resposta  até  a  presente  data.”  (  Aprovado  por

unanimidade)

             Pedido de Informação  N°017/2020 de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte, cuja

ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações, através

da Secretaria  Municipal  de Desenvolvimento Social  sobre a  quantidade de cestas  básicas

adquiridas pelo município entre janeiro a abril deste ano, quais quantidades foram doadas,

quantas famílias registradas em livro próprio receberam repasse de cesta básica, bem como

seja enviado a este Poder Legislativo a listagem de famílias atendidas, especificar de forma

detalhada  a  quantidade  de  entrada,  saída  e  armazenamento  de  cestas  básicas,  e  ainda,

solicita-se informações sobre as doações recebidas por esta Secretaria, quais orientações do

Ministério da Cidadania para os serviços e atendimentos, qual é o plano de contingência que a

Secretaria Municipal pretende efetuar, e também, como as pessoas estão sendo atendidas,

local, EPIs, orientações sobre os cuidados com a transmissão do novo coronavírus que as

famílias  devem ter,  enfim,  como será  o plano  de atuação desta  Secretaria  neste  desafio”

( Aprovado por unanimidade)

       Pedido de Informação  N°018/2020 de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte ,  cuja

ementa é a seguinte: “Que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações, através

da  Secretaria  Municipal  de  Saúde,  sobre  quais  orientações  estão  sendo  passadas  aos

cidadãos glorinhenses para evitar a propagação do novo coronavírus, uma vez que não há

testes  por  parte  da  Secretaria  da  Saúde  destinados  à  população  de  Glorinha  a  fim  de

diagnosticar o COVID-19” ( Aprovado por unanimidade)

       Pedido de Informação  N°019/2020 de autoria da Verª. Geani Mª dos Santos Duarte ,  cuja

ementa é a seguinte: “  que sejam enviadas ao Poder Legislativo Municipal informações sobre

quais  orientações  que  o  Conselho  Municipal  de  Educação  e  outros  órgãos  tem  dado  a

Secretaria Municipal de Educação diante deste momento em que as escolas municipais estão

sem aulas.” ( Aprovado por Unanimidade)

Atenciosamente,  
Secretaria da Câmara de  Vereadores
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