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REQUERIMENTO N° 020/2021 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE URANIA MÁRCIO ARJOL DOMINGUES  

DAVID  RODRIGUES MENESES, Vereador da Câmara Municipal de Urânia, vem mui 

respeitosamente a presença de Vossa Excelência, de antemão agradecer a resposta ao meu Requerimento 
n° 018/2021, porém, através deste expediente, venho informar e requerer novas e complementares 
informações, no que se refere aos valores destinados a titulo de repasses para o enfrentamento e combate 

ao COVID-19. Para tanto, venho informar e requerer o que segue: 

Na resposta ao meu Requerimento 018/2021, Vossa Excelência relatou que foi "recebido a titulo de 

repasse de governos federais e estaduais, considerando sua totalidade em relação à saúde foram de: R$ 

1.497.762,33 (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e 
três centavos) do governo federal", e "R$ 36.432,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais) do 

Governo Estadual." 

Que "Do valor recebido a titulo de receitas da saúde para enfrentamento à pandemia, considerando todo o 

período de 2020 até a presente data, ou seja, em um ano de pandemia, foram efetivadas as despesas da 
ordem de R$ 1.442.567,39 (um milhão, quatrocentos e quarenta e dois reais mil, quinhentos e sessenta e 
sete reais e trinta e nove centavos). Esses valores a titulo de recursos do governo federal. A titulo de 
recursos estaduais, foi gasto o valor de R$ 36.432,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais)". 

Que "Dos recursos recebidos para o enfrentamento à Covid-19 que ainda estão em caixa são da ordem de 
R$ 55.194,94 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), a titulo 
de recursos do governo federal. Em relação a recursos estaduais, o valor total já foi utilizado." 

Vejamos, em que pese os argumentos do Senhor Prefeito Municipal, entendo que carecem de 
esclarecimentos. 

Como já dito segundo informando foi recebido "R$ 1.497.762, 33 (um milhão, quatrocentos e noventa e 
sete mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta e três centavos) do governo federal", e "R$ 36.432,00 
(trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais) do Governo Estadual.", o que totaliza um valor de 
1.534.194,33 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e quatro reais e trinta e três 
centavos). 

Ao meu sentir ocorreu um equivoco do Sr. Prefeito Municipal, quando diz que este valor foi "totalidade em 
relação à saúde", pois em consulta na aba Transparência no  site  da Prefeitura Municipal é possível 
constatar que os valores referentes ao combate e enfrentamento ao COVID-19, encontram-se em campos 
diversos dos valores repassados para a saúde de uma forma geral. 

Para ilustrar, este subscritor em uma consulta rápida, notou os seguintes valores repassados para a 
ATENÇÃO BASICA — PRINCIPAL (Sus), no ano de 2020: R$ 4.511.954,21 (quatro milhões, quinhentos e 
onze mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos); R$ 518.163,93 (quinhentos e 
dezoito mil, cento e sessenta e três reais e noventa e três centavos); R$ 30.832,00 (trinta mil, oitocentos e 
trinta e dois reais), o que totaliza R$ 5.060.950,14 (cinco milhões, sessenta mil, novecentos e 
cinquenta reais e quatorze centavos). 
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Na resposta do Sr. Prefeito Municipal já reiteradamente citada, tem a seguinte informação, vejamos "Dos 
recursos recebidos para o enfrentamento à Covid-19 que ainda estão em caixa são da ordem de R$ 
55.194,94 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos), a titulo de 
recursos do governo federal. Em relação a recursos estaduais, o valor total já foi utilizado." 

Prosseguindo, infere-se, com a ressalva ao possível equivoco acima mencionado, que foi repassado no 
ano de 2020 um valor de R$ 1.534.194,33 (um milhão, quinhentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e 
quatro reais e trinta e três centavos), para ações de combate e enfrentamento à COVID-19, no entanto, em 
consulta a aba TRANSPARÊNCIA do  site  da Prefeitura (RECURSOS PARA COMBATE AO 
CORONAVIRUS), este subscritor constatou um valor de R$ 1.971.522,47 (um milhão, novecentos e setenta 
e um mil, quinhentos e vinte e dois reais e quarenta e sete centavos), que daria uma diferença de R$ 
437.328.14 (quatrocentos e trinta e sete mil, trezentos e vinte e oito reais e quatorze centavos). 

Com base nas considerações acima elencadas, bem como as informações passadas pelo Sr. Prefeito 
Municipal, constatamos algumas inconsistências que ao meu sentir, carecem de esclarecimentos, que 
seguem abaixo: 

I - Qual o valor que foi repassado em sua totalidade para combate e enfrentamento à COVID-19 (R$ 
1.534.194,33 ou R$ 1.971.522,47)? (esclarecimentos quanto a possível diferença de R$ 437.328.14). 

II — Requeiro a comprovação através de recibos, comprovantes, contratos, ou qualquer outro meio similar, 
no sentido de trazer luz, onde foi e estão sendo gastos os valores repassados para o combate e 
enfrentamento à COVID-19, uma vez, que existe um forte anseio popular neste sentido.  

III  — Outras informações que Vossa Excelência julgar pertinente. 

Nesses termos, 
Pede Deferimento.  

Camara Municipal de Urania (SP), 05 de  abril  d2021. 

 

DAVID  RODRIGUES 
Vereador 

Registra-se, arquiva-se nesta Secretaria. 

Tiago Henrique da Silva 
Escriturário 

RG 48.986.318-8 
CPF 418.751.488-09 
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