
MANIFESTAÇÃO À OUVIDORIA 

DATA: 03/12/2021

MEIO DE CONTATO:

(   ) WhatsApp      (  )Facebook      (   ) Presencial        (   ) E-Ouv   ( x )   E-mail 

(  ) Encaminhado pela ouvidoria da Prefeitura Municipal

MANIFESTAÇÃO: 

(   )Reclamação     (   )Denúncia     (   )Crítica      (   )Comentário    (   )Elogio    (   )

Sugestão 

(x) Pedido de Informação  (    ) Solicitação

DESCRIÇÃO DA MANIFESTAÇÃO: 

Com base na Lei nº 12.527 (Lei de Acesso à Informação), de 18 de novembro de 2011,

solicito:

a) cópia integral de toda a documentação e registros ou atas, ou consultas ao IGAM,
inclusive de reuniões, visitas, contatos telefônicos ou telemáticos que instruíram a
decisão da Mesa Diretora de reformar o Plenário da Câmara Municipal  e realizar
processo licitatório;

b)  certidão  pormenorizada  acerca  das  alegadas  dificuldades  administrativas  à
contratação de manutenção ao mobiliário histórico;

c) cópia do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1 7/2021, CONVITES Nº 06 e 07/2021;

d) cópia da documentação referente ao destino dado às antigas poltronas, quando da
redução do número de edis dessa Casa.
Atenciosamente,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

RESPOSTA:

Em  decorrência  do  seu  pedido  de  informação  prestamos  os  seguintes

esclarecimentos:



O Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul realiza auditoria nas contas desta

Casa legislativa e sempre fiscaliza a parte da transparência e acesso à informação.

Neste ano não recebemos selo ouro em decorrência de falhas na transparência do

processo legislativo, especialmente na parte das reuniões plenárias. Essas falhas só

poderão ser sanadas com um equipamento mais moderno, por este motivo houve a

necessidade  de  realização  de  reforma no  Plenário,  que  nunca  teve  reforma para

modernização do processo legislativo e sessões. As demais Câmaras de nosso país, a

Assembleia Legislativa, a Câmara dos Deputados já possui equipamentos que fazem o

processo legislativo mais transparente e acessível a toda comunidade.

Todos  os  processos  licitatórios  poderão  ser  consultados  através  de  nossa

página  na  internet  e  no  seguinte  endereço  eletrônico:

https://www.uruguaiana.rs.leg.br/transparencia/licitacoes-e-

contratos/licitacoes/2021

No  ano  de  2016,  foram  realizados  dois  procedimentos  licitatórios  para

conserto das cadeiras do Plenário nos quais foram desertos. Estes processos poderão

ser  consultados  através  dos  seguintes  endereço  eletrônico:

https://www.uruguaiana.rs.leg.br/transparencia/licitacoes-e-

contratos/licitacoes/processos/processo-11-2016-convite-06-2013-conserto-e-

recuperacao-de-cadeiras e

https://www.uruguaiana.rs.leg.br/transparencia/licitacoes-e-

contratos/licitacoes/processos/processo-03-2016-convite-02-2013-conserto-e-

recuperacao-de-cadeiras.

Qualquer  documentação  poderá  ser  consultada  “in  locu”  nesta  Casa

Legislativa, através de acompanhamento de servidor. Também poderá ser realizada a

extração de cópias dos processos, mediante agendamento via protocolo.

Em relação as cadeiras, quando da redução dos vereadores estas continuam

como  propriedade  do  Município(  Câmara  Municipal  de  Uruguaiana),  sob  cautela

( Documento a disposição para cópia no departamento de Compras e Patrimônio.)

Também é realizado anualmente pela Comissão de Patrimônio a verificação dos bens

e atualização da cautela.

Estamos a disposição para sanar quaisquer dúvidas

Atenciosamente,

03/12/2021
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