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Presidente da Câmara de Vereadores de Feliz 
 

REQUERIMENTO Nº 16/2020 
 
 
O vereador signatário conforme previsto no Artigo 159, II, do Regimento Interno 

desta Casa, requer ao Poder Executivo Municipal, que informe os valores recebidos do 
Governo Federal e Estadual para combate à Covid-19, uma vez estes não constam nas 
receitas do Município, disponíveis no Portal da Transparência. 

 Além disso, solicita que seja informado de que maneira estes valores estão sendo 
empregados tanto pela Secretaria de Saúde do Município, bem como pela Associação 
Saúde Feliz, descriminando o quando foi empenhado para cada tipo de ação, como por 
exemplo equipamentos de proteção, treinamento de profissionais, contratações, entre 
outras atividades inerentes ao plano de ação para diminuição dos impactos da pandemia, 
bem como se existe uma programação de uso, destinação do valor já recebido e que ainda 
está em eminencia de ser transferido. 

Questiona-se, ainda, se estes valores são vinculados somente a ações de 
combate ao COVID-19 e se existe a possibilidade de transferir parte destes valores a 
outros hospitais da região, para que estes (que já possuem profissionais capacitados) 
possam ser auxiliados na estruturação de UTI’s, diminuindo as chances de a região 
seja novamente categorizada como bandeira vermelha, pelos protocolos do Governo 
do Estado. 

A solicitação destas informações vem em função de diversos questionamentos 
realizados pela comunidade felizense sobre os valores e a sua devida utilização nas ações 
da área da Saúde, no combate a COVID-19. Com as informações pertinentes podem estes 
edis responder com clareza e transparência as indagações da comunidade, bem como 
realizar o correto trabalho legislativo. 

 

Nestes Termos. 
Pede Deferimento. 

Feliz (RS), 22 de junho de 2020.  
 

 

 

Junior Freiberger 
Vereadora do PDT 

 


