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REQUERIMENTO N° 018/2021 

EXCELENTÍSSIMO SR. PREFEITO MUNICIPAL DE URANIA  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia, 
Estado de São Paulo, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência 
REQUERER o que segue: 

CONSIDERANDO, a infeliz situação que estamos atravessando em 
decorrência da crise sanitária ocasionada pelo COVID-19. 

CONSIDERANDO, que é sabido que os Municípios recebem repasses para 
ações de enfretamento ao COVID-19. 

CONSIDERANDO, que muitas pessoas em nosso municipio foram 
infectadas pelo COVID-19, e um número significativo infelizmente vieram à óbito. 

CONSIDERANDO, que há comentários que uma significativa quantia 
financeira foi recebida pela municipalidade para o enfrentamento ao COVID-19. 

CONSIDERANDO, que a Administração Pública tem que pautar suas ações 
obedecendo diversos princípios, entre eles o da PUBLICIDADE. 

RESOLVE:  

Solicito que dentro do prazo legal seja respondido de forma clara e objetiva 
os seguintes questionamentos: 

a) Qual foi o valor recebido pela municipalidade para enfrentamento e 
combate ao COVID-19 (a totalidade dos repasses); 

b) Quantos foram efetivamente gastos; 

c) Quantos ainda tem em caixa; 

d) Quais políticas públicas vêm sendo adotadas pelo Poder Executivo para 
conter o avanço da doença em nossa cidade; 

e) A Prefeitura Municipal vem fazendo campanhas publicitárias visando 
orientar a população com relação á prevenção e combate ao COVID-19? 
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f) Quais ações vêm sendo adotadas pelo Poder Executivo no que diz 
respeito a uma postura de defesa dos munícipes referente a contenção 
do avanço da pandemia, visando atingir o primado da saúde, conciliando 
com os interesses econômicos de vários setores da nossa cidade, ou 
seja, fazendo uma ponderação destes interesses. 

Urânia, SP, 12 de março de 2021. 
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