
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                           Glorinha, 19 de maio de 2020

Em  Sessão  Ordinária  realizada  no  dia  18  p.p.  esta  Casa  Legislativa  apreciou  as
seguintes matérias de origem do Legislativo  Municipal.

           

            Requerimento N°029/2020  de autoria do  Ver. João Carlos Soares,  cuja ementa é a

seguinte: “Que  seja  viabilizada  a  criação  de  abas  específicas  no  portal  transparência  do

município,  a  fim  realizar  a  publicação  de  todas  as  ações  e  informações  relacionadas  ao

enfrentamento  à  COVID-19,  disponibilizando  portarias  e  outras  medidas  administrativas,

canais de atendimento e questionários que esclareçam dúvidas dos cidadãos, admissões de

pessoal,  contratações,  aquisições emergenciais e demais atos relacionados ao  combate à

pandemia de maneira acessível em espaço específico no portal da transparência, o qual deve

ser de fácil localização e ampla divulgação, conforme estabelecem a Lei Complementar nº

101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e a Lei Municipal nº 1.453/2012 (Lei de Acesso à

Informação).” (Aprovado por Unanimidade) 

            Requerimento N°030/2020 de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel, cuja ementa é a

seguinte: “Que seja realizado estudo técnico a fim de viabilizar a aquisição de tablets para os

alunos do 5º ao 9º ano da rede municipal de ensino, com a finalidade de dar apoio pedagógico

quando ocorrer  o  retorno  das  aulas  presenciais,  uma vez  que  os  referidos  tablets  serão

utilizados a nível de recuperação e ensino de aprendizagem .” (Aprovado por Unanimidade) 

           Requerimento N°031/2020 de autoria da Verª. Sílvia de Oliveira Eccel,  cuja ementa é a

seguinte:  “Que seja  realizado estudo técnico a fim de providenciar  um ponto de apoio de

segunda à sexta-feira na Unidade Básica de Saúde do Maracanã, a fim de que sejam prestados

os serviços  de  transporte  de  pacientes  idosos,  deficientes,  encaminhamentos  diversos,  a

viabilização de pequenos procedimentos, bem como seja retomado o atendimento médico e

odontológico, e ainda, seja viabilizada a disponibilização de uma ambulância pequena junto ao

referido ponto de apoio.” (Aprovado por Unanimidade) 

              Pedido de Informação Nº 023/2020 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é

a seguinte: “Que sejam prestadas informações à esta Casa Legislativa sobre qual é a situação

das obras do calçamento da Rua Poggi Marcos do Reis, bem como qual é a previsão do

término da referida obra.” (Aprovado por Unanimidade)

Atenciosamente,
Secretaria da Câmara de Vereadores
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