
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

                                                                                                            Glorinha, 14 de julho 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 049/2020 de autoria dos Vers. Geani Mª. dos S. Duarte,Oscar Weber
Berlitz e  Everaldo D.  Raupp, cuja  ementa  é  a  seguinte:  “Que sejam tomadas todas  as
medidas cabíveis a fim de viabilizar a desinfecção das Secretarias Municipais e espaços
públicos,  como por  exemplo  paradas  de  ônibus,  banheiros  e  praças.”  (  Aprovado  por
unanimidade)

Requerimento Nº  050/2020 de  autoria  dos  Vers.  Everaldo  D.  Raupp,  José  Flávio
Ckless Soares, Oscar W. Berlitz e Erico Homero Scherer, cuja a ementa é a seguinte: “Que
seja realizado o estudo técnico e financeiro a fim viabilizar a aquisição de medicamentos
para tratamento de pessoas com sintomas de COVD-19, bem como sejam distribuídos
somente através de receita médica.” ( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 051/2020 de autoria dos Vers. Geani Mª. dos S. Duarte,Oscar Weber
Berlitz e Everaldo D. Raupp, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja viabilizada a realização
de visitas  domiciliares por  médico e  enfermeiro(a)  àquelas pessoas que contraíram o
COVID-19, a fim de acompanhar o estado de saúde desses pacientes,  bem como para
evitar deslocamentos dos mesmos.” ( Aprovado por unanimidade)

Requerimento Nº 052/2020 de autoria dos Vers. Geani Mª. dos S. Duarte,Oscar Weber
Berlitz e Everaldo D.  Raupp, cuja a ementa é a seguinte: “Que seja realizado o estudo
técnico a fim de viabilizar a aquisição de testes moleculares RT-PCR para diagnóstico do
COVID-19,  bem como aquisição de testes rápidos IgM/IgG,  tendo em vista o  aumento
significativo  de  casos  de  coronavírus  no  município  de  Glorinha.”  (  Aprovado  por
unanimidade)

Pedido  de  Providência  Nº  028/2020  de  autoria  do  Ver.  Oscar  Weber  Berlitz,  cuja
ementa é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal tome providências necessárias a
fim de que sejam fechadas as laterais superiores das paradas de ônibus novas que foram
colocadas no centro do município,  uma vez que em dias de chuva está molhando as
pessoas que estão dentro das referidas paradas..” ( Aprovado por unanimidade)

Pedido de Providência Nº 029/2020 de autoria dos Vers. João Carlos Soares e Oscar
Weber Berlitz,  cuja ementa é a seguinte:  “Que o Poder Executivo Municipal providencie a
construção de uma ponte do Beco do Marçal, situado na localidade do Morro do Tigre,
uma vez que o bueiro existente no local  não está dando vazão às águas da chuvas.”
( Aprovado por unanimidade)

                                                                     Atenciosamente, 

                                                     Secretaria da Câmara de Vereadores
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