
PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS Nº 002/2020. 

 

 
 

Os vereadores que abaixo subscrevem, integrantes do Poder 

Legislativo Municipal de São Jorge/RS, nos termos do 

Regimento Interno desta Casa, propõem o presente “PEDIDO 

DE PROVIDÊNCIAS” a fim de, que o Poder Executivo 

Municipal, disponibilize no Portal da Transparência do 

Município a lista dos beneficiários cadastrados no bolsa família 

municipal, bem como a lista dos beneficiários que receberam 

cestas básicos nos exercícios de 2019 e 2020, mediante os 

seguintes argumentos de interesse público. 

 

 A Administração pública, bem como os recursos públicos devem 

ser pautados pelos Princípios elencados na Constituição Federal, em 

especial o art. 37, caput, o qual assim determina: 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte:   

...... 

A exigência de pleno acesso à informação pública deriva do 

princípio da publicidade e, como seu corolário, do ideal republicano e da  



cidadania. Os cidadãos têm direito a saber como estão atuando os 

agentes públicos, como empregam os recursos públicos, quantos são e 

qual sua remuneração e quais os motivos para suas decisões. 

   
Ademais, em recente julgamento o TCU, Processo nº 

018.851/2020-7, de relatoria do Conselheiro Bruno Dantas, (Acórdão 

1.196/2020), determinou que a União, através de suas unidades 

jurisdicionadas publicassem a lista de todos os beneficiários do 

auxílio emergencial, eis que haviam possíveis indícios de fraude, bem 

como, a fim de tornar público quem foram os beneficiários, o que vai ao 

encontro do Princípio Constitucional da publicidade. Assim sendo, pelos 

mesmos princípios se a União deve publicar a lista, da mesma forma o 

Município. 

 
 Pelo todo o exposto, e considerando que as razões são de 

interesse público, solicitamos aos Nobres Edis a aprovação deste 

pedido, a fim de que seja encaminhada ao Sr. Prefeito Municipal, para 

que adote todas as medidas administrativas a fim de atender o pleito ora 

postulado, salvo se tais medidas já tenham sido adotadas. 

 
 É o que se requer. 

 
Câmara de Vereadores de São Jorge, 17 de julho de 2020. 

 

 

Ver. Pres. Adriano O. Nunes dos Santos       Ver. Álvaro Antônio Miorando 

 

Vera. Varlete P. de Vargas       Ver. Danilo Salvalaggio       Vera.   Andréia Battistel 


