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CÂMARA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

RUA DEZOITO, 758 - CENTRO

CNPJ: 05.443.531/0001-72

FONE: (67)3562-1300

Aprovado em Sessão Ordinária

Requerimento: 334 / 2020

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA
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Elton Silva
Presidente

REQUER-SE à Mesa, na forma regimental e depois de ouvido o Douto Plenário de Deliberações, o
envio de expediente ao Prefeito Municipal, Joào Carlos Krug, com cópia a Secretária de Saúde,
Mara Núbia Soares Pereira, solicitando que seja novamente enviado a este vereador o valor total
recebido até o presente momento pela Municipalidade proveniente de Emendas Parlamentares,
destinaçào dos Governos Estadual e Federal, destinaçào da Câmara de Vereadores para ações ao
combate do Covid-19, relatando cada valor efetivamente recebido e sua fonte de pagamento em

separado de forma clara e sucinta, em planilha que poderá estar disposta em Excel ou Word.
Informar ainda, quanto do recurso recebido Já foi gasto pelo Executivo e demonstrar em planilha o
que foi adquirido ou executado com estes valores, discriminando o objeto de aquisição ou
execução. Deverá informar cada item com seus valores em separado e deverá dispor a informação
em Excel ou Word.

Justificativa

O portal da transparência utilizado pelo Executivo não traz estas informações de forma clara e
objetiva e não pennite que nenhum munícipe entenda, de forma clara, quanto foi o valor recebido e
quanto foi o valor gasto. Vale ressaltar que, a última resposta que este Vereador recebeu do
Executivo não detalha o que foi solicitado, como se a Prefeitura Municipal não quisesse tomar
explicito de forma objetivados valores recebidos pela Municipalidade, e, muito menos, o que já foi
utilizado desta verba, tendo em vista que, não se dignou enviar em detalhes como o dinheiro está
sendo utilizado para as ações da COVlD-19. Com isto, e como a matéria já foi solicitada
anteriormente, solicito a resposta em caráter de urgência, para levar ao conhecimento da
comunidade as ações executadas em prol do combate ao Coronavíms em Chapadão do Sul.
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