
 

 

 

INDICAÇÃO Nº 074/2021 

AUTORIA: VEREADORA DELAYNNE CRISTINA LEITE ANDRADE COSTA – Bancada do 

REPUBLICANOS e PL. 

Indica ao Excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal 
Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário 
Municipal de Administração Carlos Alberto Soares a 
necessidade de dispor de transmissão ao vivo, 
filmagem e gravação em todas as licitações realizadas 
nos poderes executivo e legislativo deste Município de 
Alto Garças tendo como base o artigo 37 da 
Constituição Federal que estabelece que a 
Administração Pública seguirá os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
“publicidade”, eficiência, entre outros. 

   Com fundamento no que determina o Regimento Interno 
desta Casa de Leis, Requeiro a Mesa, ouvido o Soberano Plenário, que seja 
encaminhado expediente indicatório ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, 
Claudinei Singolano, com cópia ao Secretário Municipal de Administração Carlos 
Alberto Soares a necessidade de dispor de transmissão ao vivo, filmagem e 
gravação em todas as licitações realizadas nos poderes executivo e legislativo 
deste Município de Alto Garças tendo como base o artigo 37 da Constituição 
Federal que estabelece que a Administração Pública seguirá os princípios da 
legalidade, impessoalidade, moralidade, “publicidade”, eficiência, entre outros. 
   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 
(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 26 de abril 
de 2021. 
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JUSTIFICATIVA: 

   A indicação tem como objetivo aumentar a lisura e 
transparência dos atos públicos, tanto no executivo quanto no legislativo, 
acrescentando assim, a confiança do cidadão e facilitando a fiscalização 
destes atos tanto pelo legislador quanto pelo munícipe, ao qual poderão 
acompanhar o processo de onde estiver, desde que tenham acesso à 
internet. Já que avançamos com a transmissão ao vivo sobre as reuniões 
ordinárias e extraordinárias desta Casa de Leis seria um progresso com mais 
esta ação de transparência com nossos munícipes, modalidade ao qual toda 
a população poderá acompanhar o setor de compras ao vivo no conforto 
de suas residências assim como podem fazer com nossas reuniões.  

    Diante do exposto solicito o apoio dos nobres edis para a 
aprovação da presente matéria. 

   Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira 

(Pitucha), Edifício Sede do Poder Legislativo de Alto Garças – MT, 26 de abril 

de 2021. 
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