
YANKEL RODRIGO 
ADVOGADO 

ILUSTRISSIMO SENHOR (A) CHEFE DE GABINETE DA CIDADE 

DE TANGARÁ -RN 

Yankel Rodrigo Vicente da Silva, brasileiro, solteiro, com o endereço 
eletrônico yankel9@gmail.com, Advogado inscrito na OAB/RN sob o n 
15167 e PAULO EDUARDO VIENTE DA SILVA LEMOS, advogado, inscrito 

na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n° OAB/8.244/RN, com escritório 
situado na Rua Miguel Barbosa 145, centro, Tangará -RN CEP 59240-000, 
vem, respeitosamente, apresentar 

PEDIDO DE INFORMAÇçÕES 

Nos termos do inciso XXXI|| do art. 5 e do S 2 do 
art. 216 da Constituição da Republica Federativa_do Brasil, e 
da Lei 12.527/2011. 

sINTESE 

Sabendo que um principios da administração pública é 

transparência dos gastos públicos e que todo cidadão tem direito a saber 

dos 

quanto e como são gastos todos os recursos advindos dos seus impostos, 
principalmente com relação aos recursos gastos no combate ao COVID-19. 
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Ademais devido a pandemia e a decretação de calamidade financeira 

abre-se a brecha para contratação de serviços e compras de matérias sem a 

devido procedimento licitatório. 

Dessa forma, por se tratar também de um ano eleitoral há de se redobrar 

ainda mais a transparência com os gastos publicos, para que se tente evitar o 

abuso do poder econômico na atual eleiç�o, bem como subsidiar 

qualquer ação judicial no futuro e também encaminhar os devidos 
documentos para Ministério Público Estadual e ao Ministério Público 

Federal, no entanto essas informações não se encontram ou se encontram de 

maneira insuficiente no portal da transparência do município, 

Sendo assim, requer dessa forma as informações sobre o contrato 

e as notas fiscais pelos serviços prestados e produtos fornecidos pelas 
empresas referente a todo o ano de 2020: 

JULIANO BORGES DA SILVA ME, especialmente referente ao contrato 
20200172; 

ANCORA LOCAÇES E ENTRETERIMENTOS LTDA especialmente 
referente ao contrato 20190119 

PRIMO CONSTRUÇÖES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 08.159.089/0001-45 

DROGARIA XAVIER CNPJ 09.581.515/0001-05 

Requer também as informações referente a todas as compras de 

materiais de construção bem como a contratação de serviços de 

construção civil no ano de 2020. 

Requer também todas as informaçöes referentes aos gastos com 

COVID-19 com especial atenção a compras dos 10.000 ( dez mil) testes 

que foram comprados para a realização do "DRIVE THRU" que está 
ocorrendo no mês de outubro de 2020. 
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FUNDAMENTO 

está disciplinado no inciso XXXI|do 
presente pedido 

artigo 5 da Constituição da Republica Federativa do Brasil, abaixo transcrito: 

"Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo 

se aos brasileirose aos estrangeiros

residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e propriedade, nos termos seguintes: 

XXXII - todos têm direito a receber dos 

órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo 

ou geral, que serão prestadas no prazo da 

lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindivel à segurança da sociedade e 

do Estado". (grifos nossos) 

Ressalta-se que o artigo acima mencionado foi regulamentado pela 

inteligência da Lei 12.527/2011, a chamada "Lei Geral de Acesso a 

Informações Públicas" sendo que, de acordo com o disposto no inciso ll do 

artigo 1 desta Lei, alhures transcrito, o Municipio se subordina a tal norma: 

"Art. 1° Esta Lei dispõe sobre os 

procedimentos a serem observados pela 

União, Estados, Distrito Federal e 

Municipios, com o fim de garantir o acessq a 

informações previsto no inciso XXXII 
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art. 50, no inciso lldo 3°do art. 37 e no$ 

2 do art. 216 da Constituição Federal 

Parágrafo único. Subordinam-se ao regime 

desta Lei: Il - as autarquias, as fundações 

as empresas püblicas,as públicas, 
sociedades de economia mista e demais 

entidades controladas direta Ou 

indiretamente pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municipios". (grifos nossos) 

Além dos referidos dispositivos legais, consta do S20 do 

art. 216 da Constituição da Republica Federativa do Brasil o seguinte: 

"S 20 Cabem à administração pública, na 

forma da lei, a gestão da documentação 

governamental e as providências para 

franquear sua consulta a quantos dela 

necessitem". 

Por último, diz o inciso XIV do art. 52 da Constituigção Federal 

"Art. 50 Todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo 

se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no Pais a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 

e à propriedade, nos termos seguintes: XIV -

e assegurado a todoso acesso à 

informação e resguardado o sigilo da fonte, 
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quando necessário ao exercicio profissional 

..)". (grifos nossos) 

REQUERIMENTO 

Requer-se, respeitosamente, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito, ou a 

quem por competência couber as seguintes informações: 

a) A descrição de todos os serviços prestados e matérias 

fornecidos pela empresa JULIANO BORGES DA SILVA ME 

especialmente referente ao contrato 20200172, bem como todas 

as notas fiscais referente a isso, 

b) A descrição de todos os serviços prestados e materiais 

E fornecidos pela empresa ANCORA LOCAÇÕES 

ENTRETERIMENTOS LTDA especialmente referente ao contrato 

20190119 bem como todas as notas fiscais referente a isso; 

c)A descrição de todos os serviços prestados e materiais

fornecidos pela empresa DROGARIA XAVIER 09.581.515/0001 

05 bem como todas as notas fiscais referente a isso durante o 

ano de 2020; 

d) A descrição de todos os serviços prestados e materiais 

fornecidos pela empresa PRIMO cONSTRUçÕES E SERVIÇOS 

EIRELI, CNPJ 08.159.089/0001-45 bem como todas as notas 

fiscais referente a isso durante o ano de 2020; 

e) Requer também as informações referente a todas as compras de 

matérias de construção bem como a contratação de serviços de 

construção civil e as devidas notas fiscais referente aos 

produtos e serviços no ano de 2020; 
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Requer também todas as informações referentes aos gastos 

com COVID-19, todos os materiais, insumos, e serviços 

Contratados com essa finalidade, com especial atenção a 

compras dos 10.000 ( dez mil) testes que foram comprados para 

a realização do "DRIVE THRU" que está ocorrendo no mês de 

outubro de 2020, além de; 

Dispõe-se o requerente a retirar documentos pessoalmente na 

repartição pública indicada no ato do protocolo deste documento, arcando o 

requerente com eventuais custos administrativos de impressão de documentos. 

Diante de todo o exposto, requer que seja o presente pedido respondido 

em prazo não superior a 20 (vinte) dias, nos termos do disposto no S 1° do 

art. 11da Lei 12.527/2011 
Notificações acerca da disponibilização das informações e documentos 

podem ser realizadas através de correspondência enviada ao endereço 

residencial do requerente, bem como através de e-mail, ou mesmo por 

intermédio de ligações aos telefones constantes do cabeçalho destas folhas. 

Se eventualmente cabível, requer que seja cumprido o que consta do 

art. 14da Lei 12.527/2011. 

Nestes termos, Pede deferimento 

Tangará 23 de outubro de 2018. 

Yankel Rodrigo Silya 
OAM15167/ 

84) 99969-48M6 
yankel9@gmail.com 

Rua Miguel Barbosa 145 Centro 
CEP 59240-000 Tangará - RN 



K YANKEL RODRIGo 
ADVOGADO 

Yankel Rodrigo Vicente da Silva 

Advogado 

OAB/RN-15.167 

Pauto Eduardo Vicente da S. Lemos 

Adyógado 

OAB/RN-8.244 
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