
CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

8iênio 2019 I 2020 

Requerimento n? CQ~ /2020 

Os vereadores que esta subscrevem vêm respeitosamente, nos termos 

do artigo 129, §3° e inciso X do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Marilândia/ES, colocar em deliberação do plenário o presente requerimento destinado 

à secretária municipal de Educação para que adote as seguintes providências: 

1) encaminhar a essa casa de leis, cópias da nota fiscal da aquisição dos ovos de 

páscoa a ser distribuído a rede municipal de Marilândia-ES 

2) informa a quantidade adquirida, se esta não estiver especificada na nota fiscal 

3) informar o local que está armazenado os produtos adquiridos 

4) realizar agendamento de dia e horário para que os parlamentares municipais 

possam, dentro das normas de segurança em vigor ao combate do covid-19, estar 

indo ao local informado no tópico 03, para fazer uma vistoria. 

Atenciosamente, 

Marilândia/ES, 27 de abril de 2020. 

REN (2 ~~EGHINI 
~~dor 

Vereador 

~ 
SILVANO JOSÉ DONDONI 

Vereador 

Rua: Luis Catelan, n? 230 - Telefax: (27) 3724-1177 - CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

8iênio 2019 I 2020 

Requerimento n° 00 cfl- /2020 

Os vereadores que esta subscrevem vêm respeitosamente, nos termos 

do artigo 129, §3° e inciso X do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Marilândia/ES, colocar em deliberação do plenário o presente requerimento destinado 

à secretária municipal de Educação para que adote as seguintes providências: 

1) encaminhar a essa casa de leis, cópias da nota fiscal da aquisição dos ovos de 

páscoa a ser distribuído a rede municipal de Marilândia-ES 

2) informa a quantidade adquirida, se esta não estiver especificada na nota fiscal 

3) informar o local que está armazenado os produtos adquiridos 

4) realizar agendamento de dia e horário para que os parlamentares municipais 

possam, dentro das normas de segurança em vigor ao combate do covid-19, estar 

indo ao local informado no tópico 03, para fazer uma vistoria. 

Atenciosamente, 

Marilândia/ES, 27 de abril de 2020. 

~oIt> 4~/6 
~ÓRO VERMELHO 

Vereador 

REN <~\NEGHINI ~lador 
f 
s~AH' 

Vereador 

Vereador 

Rua: Luis Catelan, nO 230 - Telefax: (27) 3724-1177 - CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 



CÂMARA MUNICIPAL DE MARILÂNDIA 
ESTADO DO EspíRITO SANTO 

8iênio 2019 I 2020 

Requerimento nO OO~ /2020 

Os vereadores que esta subscrevem vêm respeitosamente, nos termos 

do artigo 129, §3° e inciso X do Regimento Interno da Câmara Municipal de 

Marilândia/ES, colocar em deliberação do plenário o presente requerimento destinado 

à secretária municipal de Educação para que adote as seguintes providências: 

1) encaminhar a essa casa de leis, cópias da nota fiscal da aquisição dos ovos de 

páscoa a ser distribuído a rede municipal de Marilândia-ES 

2) informa a quantidade adquirida, se esta não estiver especificada na nota fiscal 

3) informar o local que está armazenado os produtos adquiridos 

4) realizar agendamento de dia e horário para que os parlamentares municipais 
possam, dentro das normas de segurança em vigor ao combate do covid-19, estar 

indo ao local informado no tópico 03, para fazer uma vistoria. 

Atenciosamente, 

Marilândia/ES, 27 de abril de 2020. 

, {l(~ 
~IGUES SANTANA EVANORO VERMELHO 

Vereador 

RENAT@,GHINI 
Vereador 

Vereador 

~ -~~ 
SILVANO JOSÉ OONbONI 

Vereador 

Rua: Luis Catelan, n° 230 - Telefax: (27) 3724-1177 - CEP.: 29725-000 - Marilândia - ES 


