
NOTA DE ESCLARECIMENTO 

Prezados uruçuienses hoje nosso município foi alvo de procedimento que 
objetivava fiscalizar recursos federais da saúde para o combate a Covid 19, mormente no que se 
referia a compra de testes rápidos adquiridos da empresa  Ronaldo A. Da Silva ( Prod-lab). 

O município de Uruçuí, na atual gestão sempre trabalhou de forma organizada e de 
acordo com a legislação vigente, tendo inclusive já aprovada por unanimidade pelo TCE as 
contas de 2017. 

Nosso trabalho se baseia em alguns pilares além de todos os princípios que regem 
a administração pública, são eles: honestidade, seriedade, sinceridade e transparência. 

Sendo assim, viemos esclarecer a população que foi autorizada a compra de 500 
testes para Covid no valor de 150 reais cada, totalizando um valor de 75.000,00 (setenta e cinco 
mil reais) da empresa Ronaldo A. Da Silva (Prod-lab) no dia  07 de abril de 2020, através do 
processo de dispensa 015/2020, sendo esses os primeiros testes rápidos adquiridos pelo 
município. O município fez cotação de preços com 6 (seis) empresas diferentes para poder 
comprar pelo menor preço. Importante frisar que a legislação exige a cotação com apenas 3 
(três) empresas, mais por zelo com o dinheiro público fizemos em quantidade maior justamente 
para coibir superfaturamento na aquisição desses testes. 

Importante frisar que a investigação tem como objeto a empresa Ronaldo a. Da 
Silva (Prod-lab) e não o Município de Uruçuí, tendo em vista que outros municípios compraram 
da empresa em valores superiores ao valor de 150 reais. 

Não foi à toa que conseguimos nessa gestão readquirir o respeito e o crédito da 
população de Uruçuí. Não é toa que conseguimos construir obras e mais obras em nossa cidade 
com recursos próprios, melhorias na educação, saúde, esporte, agricultura, assistência social e 
infra estrutura dentre outras áreas.  

Conquistamos nessa gestão que o Uruçuiense e as pessoas que escolheram essa 
cidade para viver tivessem a alegria e o orgulho de dizer que moram aqui. Conquistamos isso e 
o respeito do povo através do trabalho e dos Pilares: honestidade, seriedade, sinceridade e 
transparência. E assim continuamos a trabalhar até quando o povo e Deus quiser. 

Manteremos nosso compromisso com o zelo no trato dos recursos públicos e 
estaremos sempre de portas abertas para qualquer tipo de fiscalização. 

Avante....Uruçuí .....o Trabalho continuará. 
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