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REQUERIMENTO Nº 001/2021 

EMENTA: REQUER AO EXCELENTÍSSIMO SR. 
PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN/PR, 
PARA QUE SE DIGNE ENVIAR AS INFORMAÇÕES 
ABAIXO SOLICITADAS, PARA ANÁLISE E 
CONHECIMENTO DESTA CÂMARA DE 
VEREADORES.  

 O Vereador Martim Marques Bonfim, no uso de suas atribuições e em 
cumprimento a Lei Orgânica Municipal, requer à Vossa Excelência, Prefeito 
Municipal Jamil Pech, para que dentro do prazo legal envie a esta Casa de Leis 
informações acerca dos valores que foram repassados ao Município pelos 
Governos Federal e Estadual para o combate à pandemia do COVID-19, 
especificando quais eram recursos livres e quais eram recursos vinculados, de 
que forma foram gastos, por exemplo, se para compra de materiais de 
consumo especificar quais materiais foram comprados, quantidade e preço 
unitário, móveis, salários de profissionais de saúde, contratação temporária de 
pessoal para fazer frente a pandemia, etc., encaminhando ainda o termo de 
recebimento de material devidamente assinado pelo funcionário da Fundação 
Municipal de Saúde ou Prefeitura que recebeu a mercadoria.  

 Também deverão ser enviados para conhecimento, análise e 
comparação, os valores totais de arrecadação recebidos pelo Município no 
período de Novembro de 2019 a 21/12/2020, discriminando separadamente 
qual o valor recebido a título de combate à pandemia COVID-19.  

 Tais documentos, para dar celeridade e evitar gastos desnecessários 
com reprodução de cópias, poderão ser enviados via e-mail institucional ou pen 
drive ou CD-ROM, desde que assinados digitalmente por quem de direito.  

 

 Paulo Frontin, 29 de Janeiro de 2021.  
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JUSTIFICATIVA 

 

 O presente requerimento visa trazer a informação aos nobres Edis, bem 
como a toda população de como foram aplicados os valores recebidos pelo 
Município no ano de 2020 a título de combate a pandemia de COVID-19 em 
nosso Município.  

Durante o ano de 2020 houve até publicação pelo Governo Federal de 
que nosso Município receberia quase um milhão de reais, porém, nem os 
vereadores e nem a população sabem na verdade quanto veio para nosso 
Município para o combate ao COVID-19, necessitando dessa forma esse 
esclarecimento à população, bem como para verificação se o dinheiro foi 
aplicado a finalidade a qual estava prevista e qual a real necessidade dessas 
aplicações.  

 Inadmissível que a Prefeitura receba qualquer valor para combate a 
pandemia ou outras doenças e a Câmara Municipal não tenha essas 
informações para realizar o acompanhamento da aplicação dessas verbas, ou 
ainda não tenha sido informado pela Secretaria Municipal de Saúde e 
Fundação Municipal de Saúde onde foi gastos os valores recebidos.  

Assim, peço para que esta Casa de Leis, composta pelos nobres Edis, 
apoiem o referido requerimento, pois é nosso dever estar cientes de todos os 
repasses recebidos pelo Município e fiscalizar sua aplicação, inclusive 
judicializando, se de outra forma for aplicado essas verbas, que quase sempre 
são vinculadas a obra, serviços ou a objeto específico. 

Paulo Frontin, 29 de Janeiro de 2021.   
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