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REQUERIMENTO N°15/2020 

Senhor Presidente, 

Senhores Vereadores, 

O Vereador que esta subscreve, vem, mui, respeitosamente 5 presença de 

Vossa Excelência para nos termos do Regimento Interno e demais disposições 
legais, requer 5 Mesa, ouvido o Plenário seja encaminhado requerimento 5 

Excelentíssima Prefeita Municipal de Alfredo Marcondes Elza Gracinda Costa 

Tumitan, requerendo as copias das notas de empenho com anexos de licitações 

e ou, cotação de empresas vencedoras no processo , para a realização de 

obras e serviços no município de Alfredo Marcondes: obras estas no espaço 

do clube municipal , garagem municipal, e obras que ocorrem no parque de 

uso múltiplo em Alfredo Marcondes 	SP ,todas as notas expressas de 

pagamento desses serviços , obras e materiais referente as mesmas ,que 

sejam encaminhados a essa casa de lei todos os documentos referentes ao 

citado acima , nos anos de 2018 , 2019 e esses 5 meses de 2020. Todas as 

notas de empenho todas as notas de empenho, com pagamentos desses 

elementos. 

Também esta casa de leis dentro do prazo legal, solicita notas, e 

comprovantes de compras de alimentos realizados nos últimos três meses, 

inclusive no ultimo mês que precedeu a pandemia e no mês que ocorreu a 

situação do covid-19, notas estas de mercadorias , alimentos,todo tipo de 

compra realizada , produtos perecíveis ou não, compras estas realizadas na 

creche municipal, pré-escola , se esses alimentos já tinham sido adquiridos , 

e por conta da covid-19 

O município por conta da situação a qual foi pega de surpresa não poderia ter 

feito previsão do que ocorreria ,e assim sendo provavelmente realizou essas 

compras de produtos com data de validade Perecíveis ou não perecíveis, e 

ainda informando qual destino foi tomado em relação a esses produtos 

perecíveis alimentos ou não, pois sabe-se que logo depois da situação 

pandêmica no pais , o município suspendeu as atividades e as crianças de 

ambos os órgão ficaram suspensas de sua presença nas atividades do PR 
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escola e creche municipal e ou outros setores que fazia uso deste tipo de 
produto. 

Sem mais para o momento elevo meus protestos de estima e distinta 
consideração. 

Sala das Sessões, Plenário Adelino M.  Mathias,  29 de maio de 2020. 

José Roberto Berti 
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