
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CÂMARA MUNICIPAL DE GLORINHA

 Glorinha, 19 de novembro de 2019

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

Requerimento N°075/2019,  de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz, Geani Maria dos
Santos Duarte e João Carlos Soares, cuja ementa é a seguinte: Que seja viabilizada a alteração
do local  de atendimento da recepção da emergência do Centro Municipal de Saúde Sinval
Guazelli  para a antiga recepção, bem como seja adotado um sistema de atendimento com
método de classificação de risco através de pulseiras”(Aprovado)

Requerimento N°076/2019, de autoria do Poder Legislativo, cuja ementa é: “Que seja
realizado estudo técnico a fim de disponibilizar  um ponto de atendimento da RGE no
Centro do Município de Glorinha”(Aprovado)

Pedido  de  Providências  N°070/2019,  de  autoria  do  Ver.  Oscar  Weber  Berlitz,  cuja
ementa é a seguinte:“Que o Poder Executivo Municipal providencie a manutenção da rua lateral
situada no entorno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ary Soares, tendo em vista as
péssimas condições de trafegabilidade que a mesma se encontra”(Aprovado)

Pedido de Providências N° 071/2019 de autoria dos Vers. Oscar Weber Berlitz e  Geani
Maria  dos  Santos  Duarte,  cuja  ementa  é  a  seguinte:“Que  o  Poder  Executivo  Municipal
providencie a manutenção e a limpeza da Av. Avelino Maciel Neto, especialmente no trecho
entre o Loteamento Popular Bela Vista e a empresa FIBRAPLAC”(Aprovado)

Pedido de Informação N°055/2019 de autoria do Ver. Oscar Weber Berlitz, cuja ementa é a
seguinte:  “Que  seja  enviado  ao  Poder  Legislativo  Municipal  informações  sobre  os
atendimentos médicos na Secretaria da Saúde, especificando de forma detalhada o controle
dos horários de todos os médicos e o tempo efetivo de permanência dos mesmos em horário
de trabalho”(Aprovado)

Atenciosamente,  
Secretaria da Câmara de Vereadores
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