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SUGESTIONA AO PODER EXECUTIVO QUE SEJA REALIZADO UM 

PROJETO DE LEI COM O OBJETIVO DE QUE AS LICITAÇÕES SEJAM 

GRAVADAS E TRANSMITIDAS AO VIVO. 

 Diante dos preceitos regimentais e com anuência do Soberano Plenário, 

requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, que encaminhe 

expediente indicatório ao Executivo Municipal, mostrando-lhe a 

necessidade acima mencionada. 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

                    Justificamos a presente indicação, levando em consideração 

a necessidade de as licitações serem gravadas em áudio e vídeo, bem 

como transmitidas pela internet. 

 

  É imperioso consignar que a transmissão das licitações é 

condizente com o Principio de legalidade da Administração Pública e com 

os demais princípios da Constituição Federal de 1988, posto que preza 

pela transparência que deve ser exercida pelos Gestores. 

 

  Outrossim, ressalta-se que ante a impossibilidade do Poder 

Legislativo em realizar projetos de lei dessa alçada, pelo fato de ser de 

iniciativa exclusiva do Poder Executivo, temos a plena convicção de que o 

Nobre Gestor tomara as medidas necessárias e, por conseguinte, 

ingressará com o presente projeto de lei. 
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   Corrobora com o ora asseverado a Lei federal nº 

12.527/2011 ( Lei do Acesso à Informação), a qual enfatiza que toda 

população tem direito a obter informações públicas dos órgãos e 

entidades.  

  Desta feita, vislumbra-se que é um direito de todo cidadão 

obter informações de órgãos públicos, ante o principio da publicidade 

previsto na Carta Magna de 1988. 

 

Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, 

pois assim estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da 

população Poxorense, e desta já, requeiro o acatamento desta 

indicação pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal da cidade. 

 

                  Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete. 

 

 

Ver. Aguinaldo Alves da Silva  

 

 


