
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 0199/2018.                                              Em, 27 de novembro de 2018. 
 

REQUER ENVIO DE EXPEDIENTE AO SR. 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, 
SOLICITANDO INFORMAÇÕES DE INTEIRO TEOR, 
ACERCA DE COMPRAS DE MEDICAMENTOS E 
INSUMOS HOSPITALARES.  

 
Exmo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 
 
 

 
O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Ilmo. Sr. 
Marcio da Rocha Mureb, Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Fundo Municipal desta 
pasta, informações de inteiro teor, por ocasião de aquisição de Medicamentos e Insumos 
Hospitalares, para atender a demanda desta Secretaria, como: data da celebração do contrato, 
cópia de publicação em meio de comunicação habilitado, contendo n° de contrato e n°. de 
processo, informações detalhadas e histórico da Empresa fornecedora contratada, bem como, 
planilha de quantitativo, contendo relação de valores e destinação, além de informações de 
custo total estimado, forma de pagamento e previsão orçamentária para a celebração do 
contrato ora questionado.   

 
Sala das Sessões, 27 de novembro de 2018. 

 
 

JEFFERSON VIDAL PINHEIRO 
Vereador - Autor 

 
 
JUSTIFICATIVA: 

Justifica-se o presente Requerimento, elucidar e buscar esclarecimentos para o fato 
recente acima relatado, as razões para a dispensa de procedimento licitatório, que motivaram a 
"urgência" para a celebração de requerido contrato, bem como, os critérios utilizados para a 
escolha de Empresa fornecedora, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde. 

Considerando estar por mais que justificado a presente matéria de Requerimento, que 
por ora lhes apresento à Vossa apreciação, em minha incessante busca pela transparência nas 
contas públicas, acreditando estar diante de mais um questionável e recorrente 
posicionamento do Executivo, e da profunda relevância social, é que desde já, agradecemos e 
apelamos pela total cumplicidade e apoio incondicional dos Nobres Pares desta Casa 
Legislativa.   

 


