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 Ofício n.º 341/21/GAB 724 Brasília, 12 de maio de 2021. 
 
A Sua Excelência o Senhor 
MARCOS VINICIUS DA SILVA BIZARRO 
Prefeito de Coronel Fabriciano 
Praça Luís Ensch, 64 – Centro 
CEP: 35170-033 – Coronel Fabriciano (MG)  
 
Assunto: Acesso à Informação  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Senhor Prefeito,  

Sabidamente este subscritor, investido no seu mandato, deve 

desempenhar suas tarefas atentando-se para questões que envolvam o interesse 

público.  

Destarte, imbuído de meu dever como Deputado Federal representante 

do povo, e com base na Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527/11, solicito, com 

a sua fineza, que discrimine de forma individualizada e pormenorizada como foram 

gastas as transferências não ordinárias de recursos da União ao município de sua 

governança, para o enfrentamento da Pandemia de Covid-19, originárias das fontes 

FAF-COVID, Apoio FPM (Lei 14.041/2020), PFEC (LC 173/2020) e MP 953 (Portarias 

MC nº 369 e 378/2020), totalizando R$ 30.878.437,56, recurso recebido em 2020. 

Para o melhor detalhamento das ações desenvolvidas com os recursos federais, 

solicito que as informações sejam enviadas em três óticas de classificação, por grupo 

natureza de despesa, por função e por órgão com a respectiva ação orçamentária. 

Solicito, ainda, que seja informado, segregadamente o valor 

correspondente da Receita Corrente e Receita de Capital dos anos de 2019 e 2020, 

o valor correspondente da Despesa Corrente e Despesa de Capital dos anos de 2019 

e 2020. No caso das despesas, que estas sejam apresentadas em duas óticas de 

classificação, por função e por órgão. 

Esperançoso de que sua gestão preze pelos bons princípios da 

Administração Pública, fico no aguardo das informações para que possamos prestar 

ao município o melhor do nosso trabalho. 
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Contando com a acolhida para este pleito, reitero minha estima e 

consideração, colocando-me sempre à disposição. 

Atenciosamente, 

Léo Motta 

Deputado Federal 
PSL/MG 
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