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REQUERIMENTO Nº 161/2020

REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO
COM RELAÇÃO AO USO DAS VERBAS RECEBIDAS
PARA USO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DOS
PACIENTES COM COVID-19.

Considerando que é de direito de todo cidadão
receber dos órgãos públicos, conforme preceitua o inciso XXXIII do artigo 5º
da Constituição Federal;
Considerando que a função de fiscalização e
controle dos atos políticos administrativos do Sr. Prefeito Municipal é
obrigação primordial de todos os vereadores, conscientes de seus deveres
perante à sociedade que lhes elegeram;
Considerando, enfim, que os atos administrativos
em questão devem ser avaliados quanto à legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, eficiência, respeitando o interesse público;
Requeiro à Mesa, ouvido o Plenário e atendidas às
formalidades regimentais, seja oficiado ao Prefeito Municipal, Senhor José
Aparecido Fernandes, solicitando que Sua Excelência, preste a esta Casa
de Leis, a seguinte informação:
a - Qual o valor arrecadado pela Administração
Pública com a finalidade de gastos com a pandêmia
do coronavírus, das receitas enviadas pelo Governo
Federal e Estadual no período de janeiro à agosto de
2020, discriminando os valores recebido mês a mês.
b - Qual o valor gasto pela Administração Pública com
a prevenção e tratamento do Coronavírus - COVID 19
- no período de Janeiro à agosto discriminando o valor
gasto mês a mês.
c - Como e onde serão aplicados os recursos que
sobraram?
SALA DAS SESSÕES, em 03 de setembro de 2020.

SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Vereador - PSL
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