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Na última Sessão Ordinária da Câmara Municipal, ocorrida no dia 21 de março de 2022,
a Vereadora Giovanna Aparecida Buono - PSL, produziu diversas Indicações que
mostramos a seguir:
Através da Indicação n°45/2022, ela solicitou que seja fornecido protetor solar e
camisas de manga longa as mulheres da Frente de Trabalho.
Indicação n° 46/2022, a Vereadora seja feita a avaliação das arvores que estão em
torno da Escola Dr. EMEF José Servidoni e também a manutenção do parquinho.
Indicação n° 47/2022 que seja encaminhe notificação a CPFL Energia para realizar a
troca de lâmpadas no município.
E no Requerimento n° 32/2022, ela solicitou o encaminhamento ao Diretor de Esportes
para que o mesmo responda as seguintes Indagações:
1- Se o Diretor do Esporte não tem tempo de fazer uma seletiva e ser justo com todos
os esportistas, o que está fazendo ocupando o cargo.
2- Quais critérios utilizados na escolha dos representantes para competição da Taça
EPTV.
3- O que pretende trazer para o município nesta competição e quais serão o valor total
dos gastos (inscrição, transporte, alimentação, uniformes), especificar todos os gastos.
4- Como foi aberto tantos horários para o treinamento se a três semana atrás esta
Vereadora recebeu a resposta que não havia horário disponível para utilizar o Ginásio de
Esporte?
5- Qual valor que o Diretor ganha para se fazer os consertos dos móveis danificado da
prefeitura, pois o mesmo usa o horário de serviço para fazer os reparos?
6- Quantos alunos participam da escolinha de futsal atualmente na cidade, enviar lista
com nomes, idades, CPF dos alunos e os horários em que acontecem os treinos.
Ela também protocolou o Projeto de Lei n° 20/2022 juntamente com o Vereador Cleber
Cano Losilla -PSL, onde
“INSTITUI
O PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA NO MUNICÍPIO DE RINCÃO”.
A ideia é permitir que as pessoas possam doar as apresentações farmacotécnicas que
não serão utilizadas, mas que ainda se encontram em condições de uso, dentro do prazo
de validade e com a qualidade e a eficácia preservadas. Jogar tais produtos no lixo ou
na rede de esgotos é completamente irracional, ainda mais se ponderarmos que muitas
pessoas não têm acesso a um produto, que será jogado no lixo, porque não possui
dinheiro e renda suficiente.
A iniciativa de criação e desenvolvimento desse tipo de programa propicia não só o
acesso dos mais carentes à terapia demandada, mas também a institucionalização de
um processo de logística reversa desses produtos para que possa ser dada uma
destinação final que impeça efeitos nocivos ao meio ambiente. Dessa forma, solicito o
apoio dos meus pares no sentido da aprovação da presente proposta.
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Estes documentos podem ser acessados na integra, neste site, basta acessar o link
"Relatório de Atividades" e clicar no nome do Vereador, localizado na página .
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