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Requer informações do Exmo. Senhor Prefeito 

Municipal a respeito dos Anexos do Contrato de 

Parceria Pública Privada com a Ecotaubaté. 

 

Senhor Presidente, 

 

Considerando que pelo Requerimento nº. 276 encaminhado à 

Prefeitura Municipal no dia 21/2/2017 e respondido pela PMT conforme Ofício nº. 169/2017 

de 8/3/2017, esta Vereadora solicitou que as informações disponibilizadas no Portal da 

Transparência Municipal referentes aos contratos firmados pela municipalidade com seus 

fornecedores, de forma completa e transparente, nos termos da Lei de Acesso à Informação, 

Lei Federal nº. 12.527 de 18/11/2011, artigos 7º, VI; e 8º, §§ 1º, 2º e 3º. 

 

Considerando que relativamente aos contratos as informações 

devem ser disponibilizadas de maneira a conter todos os seus anexos, que são parte integrante 

dos mesmos, sendo que isto não vem sendo efetivado pela Prefeitura Municipal.  

 

Considerando que referente à Parceria Pública Privada firmada 

com a Ecotaubaté Ambiental S/A, o Portal da Transparência disponibiliza apenas o Contrato, 

deixando de tornar público seus anexos, parte integrante do mesmo, a saber: 

 

 
Assim sendo, é que:  

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne informar a esta Casa o quanto segue: 
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I- É possível disponibilizar no Portal da Transparência 

Municipal os Anexos de I a IV constantes da Cláusula 4.1 do Contrato firmado com a 

Ecotaubaté Ambiental, ou, nos encaminhar cópias dos referidos documentos? 

 

II – É possível determinar ao setor responsável pelo Portal da 

Transparência para que as publicações relativas aos contratos e processos licitatórios, 

contemple todos os anexos que são partes integrantes dos mesmos?  

  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 29 de junho de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


