Senhor Coordenador,
Nos termos do Artigo 24, Inciso III, combinado com o art.
255 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requeiro a Vossa
Excelência, a realização Audiência Pública a ser realizada via teleconferência
para ouvir o ministro do Tribunal de Contas da União Benjamim Zymler sobre a
fiscalização e monitoramento da política de enfrentamento à pandemia do
Sars-Cov-2 pelo Executivo Federal e eventuais medidas de colaboração entre
Poder Legislativo e Tribunais de contas neste tema.
JUSTIFICAÇÃO

O Tribunal de Contas da União tem desempenhado
papel fundamental no acompanhamento, monitoração e fiscalização da política
de enfrentamento à pandemia do Executivo Federal. Fundamental porque essa
atuação contribui para o aprimoramento da política de saúde pública, evita
práticas de atos administrativos lesivos ao erário a na contramão das
recomendações sanitárias de órgãos internacionais de ciência no país.
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COMISSÃO EXTERNA DE ENFRENTAMENTO À COVID-19

a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde (MS) para o
combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à
execução de despesas públicas pelo MS e suas unidades subordinadas. A
medida é imprescindível para a saúde pública no país.
Assim,

ciente

de

que

este

TCU

vinha

e
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Zymler, elaborou o 3º Relatório de Acompanhamento com o objetivo de avaliar
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O TCU, sob a relatoria de sua Excelência o ministro

vem

desempenhado relevantíssimo papel na proteção da saúde na fiscalização do
enfrentamento à pandemia e tem auxiliado o trabalho do Legislativo no
compartilhar impressões e qualificar os trabalhos desta Comissão e do próprio
Poder Legislativo.
Diante desses fatos e verificado ser o tema de interesse
público relevante para esta Comissão, na forma do art. 255 do Regimento
Interno, requeiro a sua realização.
Sala das Sessões, em, 23 de março de 2021.

ALEXANDRE PADILHA
Deputado Federal PT/SP
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aprimoramento desse enfrentamento, se faz importante ouvir o ministro para
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