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PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 
Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

Pedido de Informação n°: .0 .../2021. 

Autoria: Vereador - Antonio Almeida Filho (Leio). 

"Solicita informações ao Poder Executivo Municipal 
através da secretaria de ação social , referente a 
viabilidade da reativação/criação de um restaurante 
popular em nosso Município" 

Senhor Presidente, 

Senhores (as) Vereadores (as). 

Vereador infra signatário , membro efetivo desta Colenda casa das Leis. 

Após tramitação regimental, vem através deste instrumento, requerer a informações sobre a 
reativação/criação de um Restaurante Popular em Nosso Município. 

1 - Existe algum projeto ou estudo , concluido ou em andamento sobre a viabilidade 
da criação/reativação de um Restaurante Popular em nosso Município? 

2 - O Municipio possui um calculo de custos e regramento, impacto social , resgate da 
dignidade humana, indices evolutivos de combate a fome , para a criação de um 
projeto social nesse sentido? 

3 	Em caso negativo das questões supramencionadas ,Se o poder Público Municipal 
possui interesse, se vislumbra abrir um diálogo com a Comunidade e seus 
representantes, os membros do poder Legislativo a fim de impulsionar e contruir 
juntos, um projeto dessa Natureza? Sendo positivo o aceno da gestão quanto a este 
quesito , existe previsão temporal, para abertura de um cronograma de reuniões e 
debates nesse sentido? 

Encaminhamos , anexo , a nível de informação , a legislação de Criação do Restaurante 
Popular "rã na mesa" do Município vizinho de São Gabriel , bem como o contrato celebrado 
pela prefeitura daquele Município com a empresa que presta os serviços. 

o Z0 	 Justificativa És 
Justifica-se o presente pedido de informação em razão de que um programa 

desta magnitude desempenha um importante papel no que se refere a políticas públicas 

sociais eficazes, e que oferece segurança alimentar para estudantes e famílias em situação 

de vulnerabilidade social, uma forte ferramenta para alcançar dignidade a um grande 

número de pessoas , com impacto relevante nos indicadores sociais de nosso Município. 

Ademais , essa demanda já foi objeto da indicação 034 , protocolada nessa casa pelo 

Vereador Silvio Tondo - PP , e aprovada pelo plenário em março do corrente ano. 

Outrossim a comunidade acena positivamente para a implantação do programa e questiona 

os edis sobre a presente demanda, projeto que há muitos anos vem dando certo na Cidade 

de São Gabriek, com reflexos muito positivos para aquela comunidade, bons exemplos 

podem é devem ser seguidos, reformulados e adequados a realidade de nosso Municipio. 

Rua Barão de Caçapava, 621- CEP 96.570-000 - caçapava do Sul - RS 
Internet: www.camaracacapava.rs.gov.br  Email: contatocacapava.rs.gov.br  

Fone: (55) 3281-2044 12428 



e 
1*1 

PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

Caçapava do Sul - RS - Capital Farroupilha 

A fim de elucidar esses questionamentos, necessárias as informações 
postuladas. 

SALA DAS SESSÕES GENERAL IJOÂO MANOEL DE LIMA E SILVA, 01 DE OUTUBRO DE 
2021. 

Ver - Atifonio AImyl'da Filho (Leio)-MDB 
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