
PODER LEGISTAïIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO AMAZONAS

REqUERI MENro N. 360
ASSUNTO: Requer à Mesa Diretora, com aquiescência do Soberano Plenário, na forma

regimental, com base no art. Ll-6 e art. L20, inciso X, do Regimento interno da Assembleia

Legislativa do Estado do Amazonas, combinado com art.30, parágrafo 2o, inciso V, da

Constituição do Estado do Amazonas, que seja enviado expediente à Secretaria de Estado

de Cultura e Economia Criativa do Amazonas, solicitando informações acerca de todas as

compras que foram realizadas neste ano de2020 com licitação e com dispensa de licitação.

Senhor Presidente,

Senhoras Deputadas,

Senhores Deputados;

JUSTIFICATIVA

Fazendo uso das atribuições que me conferem a Constituição do Estado do Amazonas, bem

como a Resolução Legislativa n.469, de 19 de março de 2010, que dispõe sobre o Regimento

interno da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, envio este expediente em forma

de Requerimento, solicitando com brevidade a transparência quanto as compras que foram

realizadas neste ano de 2020 com licitação e com dispensa de licitação. Para transparência

nas aplicações financeiras realizadas dos recursos obtidos.

Diante do cenário em que estamos vivendo, vem à tona medos e inseguranças que

abrangem todas as esferas, principalmente no que tange aos investimentos de recursos

disponíveis.

A transparência nos gastos é de suma importância para uma análise da gestão adequada

dos recursos. Assim, solicito prestação de contas da boa e regular aplicação dos recursos no

período e da forma acima mencionada.

Solicito, portanto: Relatório de Cumprimento do Objeto; Notas e comprovantes fiscais,

quanto aos seguintes aspectos: data do documento, compatibilidade entre o emissor e os
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pagamentos registrados; A realização dos objetivos a que se propunha a contratação de

serviço e/ou compra de material, incluindo a relação de bens que tiverem sido adquiridos,

produzidos ou construídos.

Motivo pelo qual, requeiro à mesa diretora da casa, com aquiescência do Soberano Plenário,

na forma Regimental, que seja enviado expediente à Secretaria de Estado de Cultura e

Economia Criativa do Amazonas, solicítando informações acerca de todas as compras que

foram realizadas neste ano de 2020 com licitação e com díspensa de licitação.

Assim, solicito aos nobres pares a aprovação deste Requerimento e em seguida, seja

encaminhada cópia deste à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do

Amazonas, no endereço: Av. Sete de Setembro, L546 - Centro, Manaus - AM, CEP; 69005-

L4L.

PLENÁRIO RUY ARAÚJO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA Do EsTADo Do AMAZoNAS, em
Manaus, 27 de julho de 2O2O.

JOÃO LUtZ

Deputado Estadual - REPU BLICANOS
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