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Requerimento Nº 97/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,

Requeiro a Vossa Excelência, nos termos do art. 132, do Regimento
Interno,que seja solicitado ao Poder Executivo Municipal, informações sobre verbas recebidas do
Governo Federal para o combate ao Coronavírus no município e onde foram aplicadas,
demonstrando, planilhas, inclusive.

Na penúltima Reunião Ordinária, a Ilustre Vereadora Imaculada Wamser
apresentou várias fotos do portal da transparência, no que diz respeito ao repasse para Carandaí
de verbas de quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), que foram enviadas ao município,
muito bem comprovado por fotos pela vereadora.

Fato curioso dessa história, é que o Secretario de Saúde esteve na Câmara,
muito gentilmente, para prestar esclarecimentos sobre as medidas que estão sendo tomadas pela
Prefeitura Municipal e pela própria Secretaria de Saúde contra o Coronavírus.

Ele afirmou na reunião que foi gravada e transmitida via internet para toda
população, que o município recebeu apenas pouco mais de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil
reais), que foram utilizados para a compra de EPS para os funcionários públicos e a aquisição de
02 (dois) respiradores, salvo engano quanto ao valor exato que ele disse.

Mas, como dito em momentos anteriores, a Ilustre Vereadora Imaculada
Wamser, apresentou em plenário fotos de várias consultas fornecidas no site do Governo Federal,
que essa informação dada pelo Secretário não procedia, pois segundo os prints das fotos,
mostram o repasse de quase R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), conforme foto anexa.

Gostaria, respeitosamente, de ter a resposta do Poder Executivo para esclarecer
melhor este vereador, os demais e os munícipes sobre a veracidade das informações e com o que
foram gastos tais verbas, anexando, inclusive, planilhas e recibos sob pena de resposta negativa
no prazo regimental ser o presente requerimento encaminhado ao Ministério Público.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 31 de agosto de 2020.

André Luiz de Melo
-Vereador-


