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REQUERIMENTO Nº 005/2019 

 

Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores. 
 

 

Requeiro na forma de nosso Regimento Interno, que 
depois de ouvido, discutido e aprovado pelo soberano Plenário, que seja 
encaminhado oficio ao senhor José Delcicley Pacheco Viegas, 
Prefeito Municipal de Melgaço, para que seja encaminhado ao Poder 
Legislativo, Cópia Integral, impressa ou de forma digital, das licitações 
referentes a compra de medicamentos, merenda escolar, transporte 
escolar, material de construção e permanentes, além de todos os 
processos custeados com o recurso do Fundeb, acompanhada das 
devidas cópias das notas fiscais de compra referentes aos anos de 
2017, 2018 e 2019.  

Justificativa: Considerando o direito à informação está 
assegurado nos artigos 5º, incisos XXXIII e XXXIV, e 37 da Constituição 
Federal, de maneira que as repartições públicas têm o dever de atender 
ao pedido formulado, exceto quando as informações pretendidas 
estejam entre as que o sigilo é imprescindível à segurança da sociedade 
e do Estado, que não é o caso; ressalta-se, por oportuno, que a própria 
legislação pertinente assegura, nos arts 3º e 63 da Lei nº 8.666/93, a 
possibilidade de qualquer cidadão, licitante ou administrador ter 
acesso aos documentos relacionados a licitações, como prerrogativa de 
ver garantir a lisura dos atos praticados pela Administração, mediante 
aplicação do princípio basilar da publicidade. Esse direito líquido e certo 
ainda é reforçado na hipótese de o requerente ser vereador, que tem 
o múnus público de fiscalizar os atos do Poder executivo conforme art. 
31 da Constituição Federal. 

Ante ao exposto, vem este VEREADOR, solicitar que seja 
fornecida a esta Câmara Municipal, dentro do prazo previsto na 
legislação, CÓPIA INTEGRAL FISICA OU DIGITAL (por entender que 
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muitas vezes o processo é extenso e com diversas  páginas) dos 
PROCESSOS LICITATORIOS relacionados no assunto deste 
requerimento: MEDICAMENTOS, MERENDA ESCOLAR, 
TRANSPORTE ESCOLAR, MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PEÇAS E 
PNEUS E MATERIAL PERMANENTE JUNTAMENTE COM 
PROCESSOS CUSTEADOS COM RECURSO DO FUNDEB. 

Na certeza de nosso pleito ser atendido, reiteramos os 
mais elevados votos de estimas e considerações. 

 

Plenário Francisco Mamede, 
Em 31 de maio de 2019. 

 
 

___________________________ 
Carlos Diniz Miranda Costa 

Vereador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


