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REQUERIMENTO Nº 039/2021
EMENTA: REQUER AO EXCELENTÍSSIMO S/R.
PREFEITO MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN, PARA
QUE SE DIGNE REALIZAR ENVIAR AS INFORMAÇÕES
ABAIXO
SOLICITADAS,
PARA
ANÁLISE
E
CONHECIMENTO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.

Os Vereadores Martim Marques Bonfim, Crispim Viana de Moura,
Andrea Soraia Blasquievicz e Daniel Gomes, no uso de suas atribuições e em
cumprimento à Lei Orgânica Municipal e ao Regimento Interno, Requer à
Vossa Excelência o Prefeito Municipal Sr. Jamil Pech, para que envie
informações sobre quanto o Município e a Fundação Municipal de Saúde
receberam em dinheiro para combate a pandemia do Covid-19, no primeiro
semestre de 2021.
Na resposta deverá ser informado os valores totais, indicando o órgão
de origem (se Federal ou Estadual), demonstrando quais valores eram
recursos livres e quais recursos vinculados.
Deverá ainda informar como foram aplicados esses recursos em caso de
recebimento, em qual projeto ou ação específica de combate ao Covid-19, e se
ainda há saldo em caixa referente ao montante recebido.

Paulo Frontin, 18 de Junho de 2021.

MARTIM MARQUES BONFIM
VEREADOR – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

CRISPIM VIANA DE MOURA
VEREADOR – 1º SECRETÁRIO

ANDREA SORAIA BLASKIEVICZ
VEREADORA – 2ª SECRETARIA

DANIEL GOMES
VEREADOR
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JUSTIFICATIVA

O presente requerimento visa trazer a nossa população e a esta Casa
de Leis informações sobre recebimento de valores para o combate a pandemia
do Covid-19 em nosso Município.
Infelizmente tivemos no passado o mau uso dessas verbas, e os
incontáveis prejuízos que a inadequada utilização do dinheiro contribuiu para o
aumento de casos em nosso Município, uma vez que naquela época (2020)
não houve sequer a compra de itens básicos como um respirador, kit de
testagem rápida para a população, insumos e equipamentos necessários aos
profissionais de saúde para o enfrentamento da pandemia de forma a garantir
tranquilidade para a nossa população.
Trata-se apenas de fiscalização de rotina que compete aos vereadores
realizarem no âmbito do Município, em cumprimento à nossa missão de
fiscalização, evitando dessa forma que as verbas recebidas para o combate da
pandemia do Covid-19, sejam aplicadas em outros setores que não aqueles
para os quais esteja destinada.
Agindo dessa forma estamos nos antecipando e fiscalizando já no início
do mandato as verbas destinadas ao combate a pandemia do Covid-19.
Assim, pedimos aos Nobres colegas Vereadores a aprovação do referido
requerimento.
Paulo Frontin, 18 de Junho de 2021.
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