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SENHOR PRESIDENTE: 
 
O Vereador que este subscreve requer que, depois de ouvido o douto Plenário, esta Casa 

encaminhe ao Poder Executivo Municipal e a Secretária Responsável o seguinte Pedido de Informação 
quanto aos ATENDIMENTOS REALIZADOS NA CENTRAL DE COVID-19 DO MUNICÍPIO DE OSÓRIO.  

 
JUSTIFICATIVA: 

 
Chegou a este Vereador novas reclamação quanto a forma de atendimento a população de 

Osório na Central de Atendimento e Combate a Covid-19, localizada na Rua Santos Dumont, tendo sido 
inclusive encaminhado uma foto onde um cidadão de Osório se encontra em passando mal atirado na calça 
sem receber qualquer tipo de atendimento, o que é um verdadeiro absurdo.  

Segue abaixo a referida imagem:  

 

Desse modo, este Vereador, preocupado com a saúde dos moradores de nossa cidade, bem 

como cumprindo com o seu papel de fiscalizados do Poder Executivo Municípal requer esclarecimento 

acerca do ocorrido acima descrito, bem como as seguintes informaçõe elencadas abaixo:  
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1. Quais são os procedimentos de atendimento da Central de Antendimento e Combate a Covid-19? 
2. Entre os procedimentos solicitados na pergunta anterior, existe algum entre eles que tenha como 

objetivo evitar a aglomeração de pessoas nas filas de espera para atendimento.  
3. Qual é o seu horário de Atendimento? 
4. Exiete no local estrutura como banheiros para utilização do público externo, principalmente para a 

população que está buscando atendimento? 
5. Existe no local bebedouro ou outros mecanismos de fornacimento de água ao público externo, 

principalmente para a população que está buscando atendimento? 
6. O edifício utilizado para a Central de Atendimento e Combate a Covid-19 possuí ventilação 

adequada para a não propragação do vírus da covid-19?  
7. Os servidores públicos que estão a frente do atendimento e combate a covid-19 recebem os EPI’s 

necessários para sua proteção e segurança? Caso positava a assertativa, requer os recibos de 
entrega dos referentes EPI’s.  

8. Requer todas as inforações acima descriminadas com cópia de documentação ou legislação que 
trate do referido assunto.  
 

Sala de sessões em 22 de março de 2021 

 
 

Vereador Ricardo Bolzan 

Bancada do PDT 

 
 
 

 


