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REQUERIMENTO nº 038/2020, de autoria dos Vereadores: DORALICE DE ALMEIDA 

AMARAL (PDT), EUGÊNIO MANOEL DA COSTA (PSD), JOÃO SANTANA DE 

CARVALHO FILHO (PTB) E EMERSON FERNANDES DE RESENDE (PSD) 

 

 

Senhores Vereadores.  

 

 

REQUEREMOS, na forma Regimental, que após aprovação pelo Plenário, 

seja encaminhado a esta Casa de Leis o Decreto n°638/2020 e seus anexos, que trata do 

estado de calamidade da defensoria civil em vigor. Mapa das áreas de risco e das áreas 

afetadas, juntamente com o relatório de vistoria in loco e fotográfico, das famílias 

desabrigadas pelas enchentes, bem como, do local onde essas famílias foram realocadas, que 

dá respaldo a distribuição de cesta básicas a essas famílias, assim como, a quantidade de 

cestas básicas já doadas e o restante que ainda serão repassadas. 

Além disso, se faz necessário saber, quem são as famílias afetadas pelas 

enchentes (cadastradas pela defesa civil) e a lista das famílias que já receberam doações de 

cestas básicas ou de qualquer outro tipo de doação (repasse) feita pelo Poder Executivo, a 

data de entrega das cestas, os recibos de entrega e a relação da equipe responsável pelos 

cadastros e pela entrega das doações. Da mesma forma, estes signatários requerem as 

licitações, dispensas e todos e quaisquer contratos administrativos feitos em prol deste 

decreto e/ou estado de calamidade. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal solicitação faz-se necessária, tendo em vista a necessidade de 

transparências nos serviços prestados pelos órgãos públicos para a população, uma vez que 

paira a dúvida na sociedade sobre a correta distribuição das cestas básicas. 

Ainda, a função fiscalizatória da Câmara Municipal é ratificada no Regimento 

Interno (art. 9º, XI, da Resolução CMNI nº 002/2012), reitera-se, que é competência 

privativa. 
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Diante do exposto, roga-se aos nobres Edis, que apoiem o presente 

Requerimento.  

 

 

Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA, 28 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

Doralice de Almeida Amaral           Eugênio Manoel da Costa 

Vereadora – PDT                        Vereador – PSD 

 

 

 

 

 

 

João Santana de Carvalho Filho                            Emerson Fernandes de Resende 

Vereador – PTB                                                      Vereador - PSD 
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