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Senhor Presidente: 

 

 Os Vereadores que subscrevem requerem a Vossa Excelência, nos termos regimentais e após 

ouvido o Douto Plenário que esta Casa solicite para a Secretaria Competente as informações e 

documentos solicitados e relacionados abaixo: 

 

1. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

como é a operacionalidade do sistema de TI (fornecido pela Secretaria de Saúde), como são 

lançados os registros, histórico de atendimentos, possíveis falhas, etc. Informando, ainda, o 

nome do(s) servidor(es) responsável(eis) por esses lançamentos e controle das informações; 

 

2. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

qual é o critério utilizado para classificar "estoque mínimo" de materiais, peças e 

componentes de reposição regular e necessário a execução do objeto do contrato, 

informando em planilha Excel, quais itens e quantidade há atualmente em estoque; 

 

3. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

como é assegurado o sigilo dos dados (proteção do banco de dados) e quem é responsável 

por essa atividade, informar nome e função do servidor; 

 

4. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

se foi celebrado aditamento entre a Prefeitura Municipal de Osório e a empresa ABRASSI, 

referentes a prestação de serviços não previsto no Termo de Referência, anexo ao Contrato 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

CÂMARA MUNICIPAL DE OSÓRIO 

BANCADA DO MDB 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO                  Nº         /2020. 
 

AUTOR: Bancada do MDB 
 

ENTRADA:   05/06/2020 
 

ENVIADO POR: _________________________________ 
 

RESPONDIDO:___________________________________ 

 

 
    Av. Jorge Dariva, 1211, Osório- RS- CEP: 95520-000 - Cx: Postal 248- Fone: (051) 3663-4900 - FAX: (051) 3663-4901 

                                                                     www.cmosorio.cjb.net-camosorio@terra.com.br 

de Gestão nº 001/2019. Caso haja aditamento em vigor, encaminhar cópia integral com as 

devidas assinaturas; 

 

5. Encaminhar cópia integral com as devidas assinaturas, do Relatório de Gestão dos meses de 

março, abril e maio de 2020; 

 

6. Informar por escrito, com assinatura e identificação da pessoa que fornecerá as informações, 

de que forma a empresa ABRASSI vem tornando público as informações constantes do 

Relatório de Gestão mensal, indicando o sitio que as informações estão disponíveis e se 

compartilha tais informações com a Prefeitura Municipal para publicação na imprensa 

oficial. 

 

         Sala das Sessões em, 08 de Junho de 2020. 

 

 

                        Lucas Azevedo de Paula               Charlon Diego Muller 

                                        Vereador do MDB                              Vereador do MDB 

 

 

                                     Ed da Silva Moraes                          Roger Caputi Araújo 

                                       Vereador do MDB                            Vereador do MDB 
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