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REQUERIMENTO N. 051/2020 
Autoria: Vereadores Silvino Carlos Pires Pereira (Dida Pires), Elisa Gomes Machado 
e Mequiel Zacarias Ferreira. 
 
EXCELENTÍSSIMO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA 
FLORESTA, ESTADO DE MATO GROSSO, VEREADOR EMERSON SAIS 
MACHADO. 

 
 
 
 
SILVINO CARLOS PIRES PEREIRA (DIDA PIRES), 

ELISA GOMES MACHADO e MEQUIEL ZACARIAS FERREIRA, vereadores que a 
este subscrevem, REQUEREM, nos termos regimentais e Lei Orgânica Municipal, 
após ser consultado o Douto e Soberano Plenário, que seja oficiado o Prefeito 
Municipal, senhor ASIEL BEZERRA DE ARAÚJO, com cópia à PROCURADORIA 
GERAL, bem como à CONTROLADORIA GERAL, que encaminhe a esta Casa de 
Leis concretas INFORMAÇÕES sobre as ações relacionadas ao pleno 
cumprimento e aplicação da Lei Municipal nº 2.500/2019, de 25 de junho de 
2019, sobre a proibição de participação em licitações e celebração com o poder 
público de contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações e 
locações por pessoa física ou jurídica que são investigadas em procedimentos 
administrativos inquisitivos e judiciais e dá outras providências, até mesmo àquelas 
empresas que integrem o mesmo grupo econômico, além disto, remetendo à 
apreciação desta Casa fotocópia de comunicados, atestados, certidões, 
pareceres em geral (técnico e jurídico), entre outros documentos 
comprobatórios e despachos decorrentes nos procedimentos após o advento 
do texto normativo pela sobredita Lei, conforme cópia anexa, para apreciação, 
importando crime contra a Administração Pública o não atendimento sem justificação 
adequada ou a prestação de informações falsas. 

 
Nestes termos, 
Pede Deferimento. 
 
Sala das Sessões. 
Alta Floresta - MT., 18 de junho de 2020. 

 
 

 Elisa Gomes Machado Silvino Carlos Pires Pereira 
 Vereadora Vereador “Dida Pires” 
 
 

Mequiel Zacarias Ferreira 
Vereador 
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