
ATA Nº 04.2020  

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 04 de Junho, 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 informa que 

foram recebidas cópias dos Processos de Dispensa de Licitações dos contratos 

emergências n.os 112, 113, 118, 128 e 166/2020; que estão à disposição para 

análise da Comissão. Foi recebido também da Secretaria Municipal da Fazenda, 

ofício em resposta às solicitações de informações quanto ao valor de recursos 

financeiros aplicados nas diversas secretarias. Dando continuidade aos trabalhos 

foram encaminhadas as seguintes solicitações: 1) A Secretaria Municipal da 

Saúde que informe sobre autorização da aplicação dos recursos MAC na atenção 

básica; 2) Ao Controle Interno que informe sobre o acompanhamento dos 

procedimentos adotados para a contratação dos empenhos n.os 5862, 6541 e 

6542/2020; 3) à Secretaria Municipal da Saúde para que remeta cópia das listas 

dos servidores e outros que receberam alimentação na UBS Boa União; 4) à 

Secretaria Municipal da Cultura e Turismo para que remeta cópia dos Processos 

de Dispensa de Licitação dos empenhos 5862, 6517, 6518 e 6519/2020; 5) Ao 

Gabinete do Prefeito Municipal para que informe sobre o local de depósito, 

critérios de distribuição, responsável pela distribuição e remessa da relação dos 

beneficiados das cestas básicas distribuídas pelo Município através das 

aquisições, conforme empenhos emitidos pelo Gabinete do Prefeito, SEDESTH, 

SAÚDE e demais cestas doadas ao Município; 6) Ao Secretário Municipal da 

Fazenda para que remeta através do Setor de licitações cópia dos Processos de 

dispensa de licitação dos empenhos n.os 5832, 6511 e 6523/2020. Por fim 

registra-se que os trabalhos de secretaria foram de responsabilidade do Vereador 

Felipe Schossler - PTB, Secretário desta Comissão. Para constar, eu Presidente, 

lavrei a presente ata que vai assinada por mim. 

 


