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REQUERIMENTO N°.20/2020

Senhor Presidente,
Senhores Vereadores,

Os Vereadores que está subscreve, com assento nesta Casa Legislativa,
vem perante Vossa Excelência, amparado nos artigos 218 aos 225 do
Regimento Interno e atribuições da Câmara Municipal e demais disposições
0
legais, também com base no artigo 5 (XXXIII) da Constituição Federal e da Lei
Federal n° 12.527/2011 — a Lei de Acesso à Informação. REQUEIREMOS A
MESA, ouvido o douto Plenário, nos termos regimentais, que seja encaminhado
a PREFEITA ELZA GRACINDA COSTA TUMITAN solicitando informações
sobre quais providencias foram tomadas a respeito do RECEBIMENTO E A
DESTINAÇÃO DE RECURSOS RELACIONADOS AO COMBATE A PANDEMIA
DO COVID-19.
Considerando os dispositivos da Constituição Federal de 1988, a qual
prevê em seu art. 29 que "o Município reger-se-6 por Lei Orgânica"; atribuindo
competência aos Municípios, em "legislar sobre os assuntos de interesse local",
conforme previsto no inciso I, do art. 30. 0 art. 31 prevê que "a fiscalização do
Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle
externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na
forma da Lei".
Considerando que o Regimento Interno prevê que "a Câmara de
Vereadores tem funções legislativas, exerce atribuições de fiscalização externa,
financeira, orçamentária e patrimonial de controle e de assessoramento dos atos
do Executivo, e de julgamento politico-administrativo, desempenhando ainda as
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atribuições que lhe são próprias, atinentes à gestão dos assuntos de sua
economia interna".
Considerando que a função de controle da Administração Pública implica
na vigilância dos negócios do Executivo em geral, sob os princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ética politicoadministrativas, bem como a tomada de medida saneadora que se fizer
necessária".
Considerando os dispositivos do Regimento Interno da Câmara de
Vereadores de Alfredo Marcondes, o qual prevê, que "os Vereadores são
Agentes Politicos, investidos do mandato legislativo, na forma da Lei". Desta
forma, compete ao Vereador "apresentar proposições que visem ao interesse
coletivo", e a obrigação do Vereador em propor à Câmara todas as medidas que
julgar convenientes aos interesses do Município e a segurança e bem-estar dos
munícipes, bem como impugnar as que pareçam contrárias ao interesse público.
Considerando que o Vereador é inviolável por suas opiniões emitidas em
votos, pareceres, discussões em Plenário, no exercício do mandato e na
circunscrição do Município, de acordo com a legislação vigente.
Considerando que define competências e prerrogativas dos Vereadores.
Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o Poder
Regulamentar ou dos limites da delegação legislativa; Fiscalizar e controlar os
atos do Poder Executivo, inclusive os da administração descentralizada; Solicitar
informações ao Prefeito e Presidentes de autarquias sobre assuntos referentes
a administração e atos de sua competência privada e convocar secretários,
coordenadores, administradores e dirigentes de autarquias municipais para,
pessoalmente, prestarem informações sobre assuntos previamente
determinados.
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Considerando que Lei Orgânica do Município, o qual define a fiscalização
contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Município, das
entidades da Administração Direta e Indireta quanto à legalidade, legitimidade,
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida
pela Câmara de Vereadores, mediante o controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder.
Deve-se ressaltar o art. 122 da Lei Orgânica do Municipio, a qual prevê
como "infração politico-administrativa do Prefeito Municipal, sujeita a julgamento
pela Câmara de Vereadores e sancionada com a cassação do mandato, caso
desatender, sem motivo justo aos pedidos de informações e cópias de
documentos da Câmara, quando feitos a tempo e em forma regular, 15 (quinze
dias) a contar da data de protocolo na Prefeitura".
Diante do exposto, com base também na Lei Federal n° 12.527 de 18 de
novembro de 2011, requeremos, nos termos regimentais, que se oficie ao Chefe
do Executivo para que, através do órgão competente, responda ás seguintes
indagações:
1. Até a presente data, qual foi o montante de recursos recebidos pela
Prefeitura Municipal, provenientes do Governo do Estado e do Governo Federal?
Detalhar os valores, data do recebimento e a origem dos recursos, encaminhar
cópias de todos os recursos?
2. Até a presente data, qual foi o montante de recursos aplicados pela
própria Prefeitura Municipal (recursos municipais)?
3. Apresentar relatório de gastos/despesas relacionadas ao combate a
pandemia do Covid-19, discriminando o valor gasto, a finalidade da
compra/aquisição, a data da compra e a origem do recurso, apresentar todas as
notas, das empresas, onde foi adquirido os produtos, e orçamentos.
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4. Quantos testes do Covid-19 foram comprados pela Prefeitura Municipal
de Alfredo Marcondes? Quantos testes foram realizados até a presente data? A
população terá acesso aos testes, se sim quando? Quanto ao cronograma, para
realizar os testes, como será feito, nos funcionários do município?
Os vereadores amparam os questionamentos na necessidade de
transparência do Poder Público no que diz respeito ao artigo 4° da Lei Federal
13.979/2020, que prevê a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços,
inclusive de engenharia, e insumos destinados ao enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavirus.
Sala das sessões, Plenário Adelino M. Mathias, aos 16 de julho de 2020.
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