
ATA Nº 03.2020  

REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL PARA ACOMPANHAR A APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS FINANCEIROS DURANTE A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE 

PÚBLICA/COVID-19 

Ata da reunião da Comissão Especial que avalia gastos do Executivo durante a 

Pandemia do COVID-19, realizada no dia 28 de Maio na sede da Câmara 

Municipal dos Vereadores de Estrela. Presentes os Vereadores que firmaram a 

lista, em documento em separado. Abertos os trabalhos a Presidente relatou os 

trabalhos e diligências realizadas até a presente data, renovando a informação de 

que todos os documentos estão disponíveis para vista e conhecimento dos 

membros desta Comissão e dos demais Vereadores junto à Secretaria da Câmara 

Municipal, podendo obter informações, inclusive, cópia de todo o procedimento. 

Informou de que todas as diligências, documentos e dados serão organizados em 

procedimento autuado e numerado na sua sequência cronológica. Em 

prosseguimento informou ter recebido informações da Secretaria Municipal da 

Saúde e do Hospital Estrela, em resposta aos ofícios expedidos. Por sua vez, que 

ainda não houve resposta ao ofício expedido à Secretaria Municipal da Fazenda, 

sugerindo aguardar-se por mais 48 horas, visto que a solicitação expedida sugeriu 

este prazo para a referida resposta. Em prosseguimento a Presidente informou à 

comissão de que tem recebido muitas informações e pedidos acerca dos fatos em 

apuração, reafirmando o desejo de obter um resultado satisfatório às expectativas 

de um trabalho a que se comprometeu. Em prosseguimento, relatando sobre as 

informações recebidas pela Secretaria da Saúde e quanto do Hospital, referiu que 

já prestou informações ao Ministério Público acerca de ofício recebido daquele 

órgão, acerca de verbas que deveriam ser destinadas ao combate à COVID-19 

pelo Hospital Estrela. Solicitou aos demais presentes que, na medida do possível 

fossem se inteirar das informações constantes do Portal da Transparência do 

Município de Estrela, tudo para bem instruir a decisão final da Comissão. Dada a 

palavra aos presentes, estes sugeriram as seguintes diligências: 1) ofício à 

Comissão de Controle Interno do Município de Estrela, solicitando a remessa de 

informações, acerca da análise de empenhos emitidos; 2) Remessa de Ofício à 

Secretaria Municipal da Saúde, acerca da autorização de investir MAC na atenção 

básica; 3) Remessa de Ofício ao Senhor Secretário Municipal da Fazenda para 

que remeta à Comissão cópia integral dos Processos de Dispensa de Licitação 

acerca dos contratos emergenciais n.os 112, 113, 118, 128 e 166/2020. A seguir 

pela Presidente foi dito que reiterava o seu desejo de realizar um trabalho digno 

de diagnosticar todos os fatos que envolvem os investimentos de combate à 

pandemia. Por fim, devido a não possibilidade do Secretário Titular permanecer 

até o final da reunião desta Comissão, a Presidente solicitou que o Vereador 

Norberto Luiz Fell, redige-se a ATA desta data. Para constar, eu Presidente, lavrei 

a presente ata que vai assinada por mim.  


