
ATA Nº 07.2020  

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 02 de julho de 2020, na sede da Câmara 
Municipal dos Vereadores de Estrela. Presentes os Vereadores que firmaram a lista, 
documento em separado. Abertos os trabalhos a Presidente colocou em análise a 
aprovação da ATA Nº 06/2020, da reunião anterior, aprovada por unanimidade.  A 
seguir, a Comissão avaliou o Ofício recebido do Gabinete do Prefeito, em resposta 
ao Ofício nº 23/2020, desta Comissão, acerca do local de depósito, critérios de 
distribuição e responsável pela distribuição das cestas básicas pelo Município, às 
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Conclui-se que, em relação a este 
assunto, será encaminhado Ofício ao Gabinete do Prefeito, indicando que o 
Executivo adote, no prazo mais breve possível, a centralização do local de depósito 
e distribuição das cestas básicas, conforme, inclusive, orientação do TCE/RS, a 
Comissão sugere ainda, que a SEDESTH, através de seu departamento de 
Assistência Social, seja a responsável por este trabalho.  Ainda, em relação as 
cestas básicas, será encaminhado Ofício à Secretaria da Saúde, SEDESTH e 
Defesa Civil, convidando esses órgãos para participar da próxima reunião da 
Comissão Especial, a ser realizada no dia 09 de julho do corrente ano, na sede da 
Câmara Municipal de Estrela. Dando prosseguimento, compareceu, conforme 
convidada, a responsável pela empresa licitada para sonorização, para prestar 
esclarecimentos quanto ao objeto licitado. Foi definido que a Comissão convidará 
para reunião, as empresas prestadoras de serviços de realização do Projeto de 
Valorização do Músicos Locais “lives”, empresa contratada para a produção das 
“lives”, empresa contratada para a gravação das “lives”, e empresa contratada para 
a execução de projeção de vídeo informativo da campanha de enfrentamento ao 
coronavírus, para a próxima segunda-feira, dia 06 de julho do corrente ano. Por fim, 
registra-se que os trabalhos de secretaria foram de responsabilidade do Vereador 
Felipe Schossler – PTB. E para constar, eu Presidente, lavrei a presente ata que vai 
assinada por mim.  

 


