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Senhor Presidente: 

O Vereador que subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais e após ouvido o Douto Plenário e se aprovado, esta Casa encaminhe ao Comitê de 

Combate a Coronavírus da Prefeitura Municipal de Osório com URGÊNCIA,  o presente Pedido 

de Providências, para que realizem através das Secretarias competentes, “Barreiras Sanitárias” 

nos principais  acessos a pontos turísticos do Município de Osório, cito como exemplo, o acesso 

ao Morro da Borússia, Lagoa do Marcelino e Praias de Atlântida Sul e Mariápolis.  

Em se tratando das Praias de Atlântida Sul e Mariápolis acreditamos que 

caberia o fechamento da orla aos finais de semana. Neste momento o isolamento social é uma 

medida extremamente necessária para frear o aumento dos casos de Covid-19, precisamos 

preservar a saúde de nossos munícipes e ao mesmo temos que preservar o funcionamento do 

comércio da nossa cidade.  

Nos próximos finais de semana (27 e 28/03 e 02, 03 e 04 de abril de 

2021) turistas e proprietários de imóveis poderão entraram no Litoral Norte, não respeitando as 

orientações e medidas de combate ao Coronavírus. Atualmente, muitos casos não são 

diagnosticados, já que o Covid-19 se prolifera cada vez mais rápido, muitas pessoas podem 

chegar contaminadas, porém, como não apresentam quaisquer sintomas, não procuram ajuda 

médica e acabam disseminando a doença, e, com a implantação de barreiras sanitárias por parte 

do Executivo poderá assim ser evitado mais casos em Osório. 

 

 Justificativa: 

Vários Municípios estão tomando essas medidas e que as barreiras de 

fiscalização sanitárias são recomendadas e tem como objetivo controlar a entrada de pessoas de 

outros municípios na cidade, pois pode-se verificar se elas apresentam algum sintoma da Covid-

19 e assim impedir o seu acesso bem como ser indicado o  tratamento.                                                  

 

Sala das Sessões em, 22 de Março  de 2021. 
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Charlon Diego Müller 
Vereador de Osório 
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