REQUERIMENTO Nº 17/2020
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA
MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO – MS.

CÂMARA

O Vereador infra-assinado, de conformidade
com as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, e a senhora Tatiane
Siqueira Melo Bernardes da Silva , Secretária Municipal de Saúde,
solicitando que forneça a esta Casa de Leis, cópia dos documentos de
comprovação da prestação de contas com gastos no combate à epidemia do
Corona vírus (COVID-19), referentes aos recursos destinados a este
Município, conforme Lei nº 1.627, de 22 de abril de 2020; Lei nº 1.631, de
02 de junho de 2020, e Lei nº 1.636, de 15 de julho de 2020, especificando
valores liberados; quais foram os gastos (detalhar no que foi gasto); e
valores empenhados e pagos até o momento.
JUSTIFICATIVA
Foram aprovados nesta Casa de Leis, projetos
autorizando o Poder Executivo a abrir créditos adicional especial referente ao
Orçamento Programa de 2020, conforme Leis mencionadas acima, para
enfrentamento da emergência ao Corona vírus (Covid-19), para mitigar as
dificuldades financeiras e investir em ações de combate à epidemia do Covid19, que assola o mundo todo e que alcançou o pico em nosso Município.
As leis mencionadas datam desde o mês de
abril do corrente ano, sendo que a última foi aprovada no mês de julho próximo
passado.
Para conhecer onde está sendo gasto os
recursos destinados às ações de combate ao Covid-19, estou encaminhando este
requerimento, para que Vossa Excelência nos forneça cópia da documentação
referente a prestação de contas, obedecendo todas as especificações
relacionadas acima, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de
Aparecida do Taboado - MS, 03 de agosto de 2020.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

