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Nota Pública 

Senhores (as), 

Em 29 de maio do presente ano foi publicado no Diário Oficial do Município a Portaria nº 
0284/2020, de 28 de maio de 2020, na qual, em seu art. 1º, trouxe a nomeação da pessoa que abaixo 
subscreve para compor a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos destinados às 
Ações de Combate a Covid-19. 

Em 05 de junho do ano em curso, em reunião remota, a pessoa que abaixo assina foi escolhida, 
pela maioria dos membros, para presidência da referida comissão. Conforme é possível observar no 
link da gravação da reunião: https://drive.google.com/file/d/1yZx2SZsD_I1kBD2S7LiCX_2-
AF52oog_/view?usp=sharing. 

Em pouco mais de 2 meses a frente da Comissão, mais precisamente 71 dias, fiz praticamente 
sozinho o trabalho da referida Comissão, não por dispensar ajuda, nem por ser centralizador, pelo 
contrário, cobrei muito a atuação dos demais membros – basta uma simples conferência das reuniões 
gravadas – data máxima vênia, o que foi observado na realidade foi falta de interesse por parte dos 
demais membros, fato este alertado tanto a própria Comissão quanto ao chefe do executivo municipal; 
e sabendo da responsabilidade com a coisa pública, principalmente diante de um momento extremamente 
delicado de pandemia de coronavírus, dediquei-me e cumpri meu papel, como servidor municipal, para 
esclarecer a sociedade com informações precisas. 

Nesse pequeno espaço de tempo foi possível, sem nenhuma interferência política, realizar três 
relatórios de acompanhamento e fiscalização dos recursos destinados as ações de combate a covid-19. 
Todos os documentos são públicos e cabe aos órgãos de controle e fiscalização, a sociedade e a quem 
tiver interesse o estudo detalhado das informações ali apresentadas. Os relatórios são completamente 
imparciais e com informações claras e objetivas, com índice para facilitar a localização. Deste modo, 
cabe aos agentes fiscalizadores verificar se a utilização dos recursos, pelo Município de Patos, seguiu 
ou não o que preconiza o ordenamento jurídico brasileiro. Assim sendo, o trabalho da Comissão 
resume-se a apresentar de forma clara, objetiva e imparcial as informações por ela recebidas e/ou 
buscadas. 

Como já é de conhecimento de todos, estando as informações acessíveis, não cabe aqui 
explanar o trabalho desenvolvido a frente da mencionada comissão, de toda forma, caso alguém não 
tenha acompanhado os trabalhos, abaixo segue um resumo, com os links de acesso as informações: 

 1º Relatório de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos Destinados às Ações de 
Combate a Covid-19, no município de Patos-PB 
Link de acesso: http://patos.pb.gov.br/images/arquivos/relatorio_fiscalizacao_covid-19.pdf 
Total de páginas: 4.299 páginas 
Período analisado: de 18 de março a 07 de junho de 2020 
Data de conclusão: 16 de junho de 2020 
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 2º Relatório de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos Destinados às Ações de 

Combate a Covid-19, no município de Patos-PB 
Link de acesso: http://patos.pb.gov.br/images/arquivos/2_relatorio_fiscalizacao_covid-

19.pdf 
Total de páginas: 7.380 páginas 
Período analisado: de 18 de março a 08 de julho de 2020 
Data de conclusão: 12 de julho de 2020 
 

 3º Relatório de Acompanhamento e Fiscalização dos Recursos Destinados às Ações de 
Combate a Covid-19, no município de Patos-PB 
Link de acesso: http://patos.pb.gov.br/images/arquivos/3_relatorio_fiscalizacao_covid-

19.pdf 
Total de páginas: 10.265 páginas 
Período analisado: de 18 de março a 09 de agosto de 2020 
Data de conclusão: 15 de agosto de 2020 
 

 Gravações públicas das reuniões da Comissão 
Link de acesso: 
https://drive.google.com/drive/folders/1JgY9ZKlRooSjgDDMUTTtPposhaXFIHoM?usp=sh

aring 
 

 Link principal, aonde é possível a consulta das informações dos links acima: 
https://patos.pb.gov.br/servicos/coronavirus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagem 1. Consulta ao link https://patos.pb.gov.br/servicos/coronavirus, em 1º de 
setembro de 2020, às 16h47min. 
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Em 18 de agosto do corrente ano, através da Portaria nº 0579, de 17 de agosto de 2020, foi 
publicada a minha exoneração como Secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão, com este ato, 
consequentemente e automaticamente não mais faço parte da Comissão ora explanada, conforme 
informações da própria portaria de criação, abaixo. 

Imagem 2. Portaria nº 0284/2020, de 28 de maio de 2020, 
cria a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos 
Recursos Destinados as Ações de Combate a Covid-19. 

 
Deste modo, informo a todos, que sou servidor efetivo deste município e cumpri com meu 

compromisso e responsabilidade, enquanto estive a frente dos trabalhos da Comissão, em paralelo com 
as atribuições da pasta que ora conduzia, sempre sabendo distinguir as duas funções, que na verdade tem 
mesma finalidade, o serviço público. 

 
Como, até a presente data, 1º de setembro de 2020, não houve nenhuma manifestação da 

Comissão, quanto a escolha da nova presidência e consequentemente continuidade dos trabalhos ali 
desenvolvidos, senti a necessidade de tornar público a presente Nota, principalmente tendo em vista 
que muitas pessoas pensam que ainda estou à frente da referida comissão, diante disso, fica aqui o 
registro de que quaisquer informações após o período de 16 de agosto de 2020, referentes aos 
trabalhos da Comissão, não são de conhecimento, nem teve qualquer participação na elaboração pelo 
servidor que abaixo subscreve. 
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Ademais, reforço publicamente, a necessidade de continuidade do referido trabalho, para 

que os órgãos de controle e fiscalização, e a sociedade como um todo, tenham conhecimento e precisão 
na busca por informações detalhadas de como está acontecendo a utilização de tais recursos, neste 
momento delicado de emergência em saúde pública. Saliento, ainda, que estou à disposição da 
sociedade patoense, mesmo não estando a frente de comissão ou pasta, para quaisquer dúvidas e/ou 
esclarecimentos enquanto servidor efetivo municipal. 

 
 

1º de setembro de 2020. 
 
 

 
WALLAM OLIVEIRA MARQUES 

Servidor Público do Quadro Efetivo do Município de Patos 

Assinado de forma digital por WALLAM OLIVEIRA MARQUES 
Dados: 2020.09.01 18:11:03 -03'00'
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