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João Pessoa, 29 de abril de 2020.

A Sua Excelência Senhor (a)

Membro da Ministério Público Federal

Estado da Paraíba

Senhor (a) ,

Cumprimentando—o (a ) DEMOCRÁTICO BRASILEIRO
Comissão Êxecuuva do Município de Sanea kiEa, vem mui
respeitosamente através do seu presidente, Nicola Majorana Lomonaco
Segundo, brasileiro, casado, enpresário, Bel. en Direito,
Teologia, Mediador/Conciiiador Judicial (devidamente cadastrado no
Conselho Nacional de Justiça — CNJ e no Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba — TJPB) especialista e. Direito Públicor Auditoria e
Controladoria e em Segurança Pública, inteligência e investigação
Criminal, inscrito no RG gob o n o 2.161.404 SSP—PB e CPF sob o n o
007 416-074—50 residente nesta Capital do Estado, comunicar e
solicitar ao (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Membro Ministério
Público Federa 1 r Estado da Paraíba r o que se segue:

O atua 1 prefeito do Município de Santa Rita, Estado da Paraíbar
recebeu verba do Governo Federal no montante de mais de R$
1 .000.000, 00 (Um milhão de reais) exclusivamente referente ao
combate ao Coronavirus, verba esta, que não está sendo utilizada na
compra de EP Is para os profissionais de saúde e que para a maioria da
população não está sendo investida corretamente ou supostamente vem
sendo investida pelo gestor em aquisições divergentes ao combate à
Pandemia, considerando o aumento alarmante e descontrolado de óbitos
e de casos do Novo Coronavírus no Município, que hoje ocupa o segundo
lugar no Estado da Paraíba.

No mesmo diapasão, é plausível sustentar e trazer a baila a urgente
e necessária intervenção deste Ministério Público Federal, no que
tange a solicitar da Prefeitura Municipal de Santa Rita, na pessoa do
seu representante legal, o senhor prefeito Emerson Fernandes Alvino
Panta, a apresentação do relatório dos gastos da verba, oriunda do
Governo Federal, com destinação exclusiva para o combate ao COVID—19.

Diante do exposto, reiteramos o pedido acima arrazoado e sugerimos
que seja solicitado ainda da supramencionada prefeitura, a
publicidade dos gastos com o combate ao Novo Coronavírus.

Certo da atenção quanto o sto e eiteado, fique com nossos
votos de elevada est e c ider o.
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