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Requerimento nº ____/2019 

Ao Exmº sr. 

Vereador ANTONIO JADEILSON PEREIRA DE ARAÚJO 

Presidente da Câmara de Castelo do Piauí 

 

O vereador que este subscreve, vem REQUERER à Vossa Excelência que, ouvido o plenário, seja 

encaminhado ofício ao senhor Prefeito Municipal para que este APRESENTE a esta Câmara 

Municipal, relativo à organização e realização do evento III CANYON FEST POTI, o que se solicita 

a seguir: 

1- Cópia integral do Processo Administrativo Nº 043/2019(Carta Convite 002/2019). 

Apresentar o processo completo com todas as peças necessárias (Memorandos, 

Despachos, Autorizações, Pareceres, Justificativa de Preços, Contrato com a prefeitura 

etc, incluindo as publicações exigidas na forma legal). 

2- Informar detalhadamente, as justificativas de haver no evento palco e som de apoio, e 

os mesmos não terem sidos relacionados na Carta Convite 002/2019.Qual foi o “Modus 

Operandi” para a presença deles no evento? Quais os procedimentos de contratação 

dos dois (enviar cópias completas). 

3- Favor informar e encaminhar cópia do TCE (Tribunal de Contas do Estado), o qual 

cancelou (não aceitou) a Tomada de Preço 013/2019 para o evento devido denúncia por 

a mesma estava eivada de vícios, conforme amplamente divulgada nas redes sociais (em 

anexo). 

4- Favor informar (e encaminhar cópias) sobre quais processos e contratos culminaram nas 

apresentações dos artistas/bandas no evento, visto que não encontramos nada 

publicado por parte do município. Caso a Prefeitura tenha celebrado convênios com 

qualquer órgão, seja Estadual ou Federal, enviar cópias dos mesmos. 

5- Qual o procedimento utilizado para a Segurança Privada, caso tenha havido, enviar 

Processo de contratação, empenho e pagamento, completos. 

6- Apresentar os projetos de: tráfego, segurança, programa de gerenciamento de resíduos 

sólidos, corpo de bombeiros com seu respectivo laudo de inspeção, de autorização ou 

nao, ART's (crea):  estrutural (palco), elétrica (som, iluminação e dos geradores). 

7- Informar o motivo do problema ocorrido na grade artística oficial do evento, 

amplamente divulgada (em anexo), os quais cito: 
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-Artistas/Bandas que não se apresentaram no evento como: Melhor de 03 (João Cláudio 

Moreno/Soraya Castelo Branco/Flávio Moura), Banda Waldo e Felipe e Banda Forró 

Absoluthe; 

-Walkiria Santos que estaria prevista para se apresentar no Domingo e acabou se 

apresentando na Sexta; 

-Banda não elencada para se apresentar, BANDA CHICABANA, fazer show no Domingo. 

8- Enviar planilhas analíticas de gastos adicionais com a organização do evento, 

acompanhado das Notas Fiscais, empenhos e etc, sejam relacionados a hospedagem, 

alimentação, passagens aéreas, abastecimento dos camarins, traslados Teresina a 

Castelo e vice-versa e demais gastos efetuados.   

9- Justificar qual motivo da mudança da data de um evento altamente tradicional (último 

final de semana de Julho), onde todos já se programam e que nas suas 15(quinze) 

edições só duas vezes foi mudado por motivo de força maior (situação eleitoral e 

tragédia das jovens de Castelo). 

10- Informar como foi realizado a contratação da empresa de áudio visual, enviar toda 

documentação relacionada. 

11- Justificar a relutância do SEBRAE de não participar do Canyon Fest, o qual é um grande 

agregador de valor em todos os eventos que participam. Vale salientar que foi um dos 

idealizadores do Festival de Castelo do Piauí. 

 

JUSTIFICATIVA 

CONSIDERANDO primeiramente, o que determina o Inciso XXXIII do art.5º  e o inciso II 

do § 3o do art. 37 da Constituição Federal e; 

No exercício de nossa atribuição constitucional de fiscalizar o Poder Executivo e 

CONSIDERANDO a  LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011) e a finalidade de 

conhecer e manter os cidadão informados a cerca dos gastos efetuados pelo poder executivo 

com o III evento Canyon Fest Poti. 

CONSIDERANDO ainda, que o vereador é a pessoa que o cidadão tem acesso fácil para 

cobrar informações e explicações a respeito da Administração Pública. Além de atender aos 

questionamentos dos cidadãos castelenses, também nos cabe acompanhar os processos 

licitatórios desde seu início até a sua efetiva conclusão. O requerimento, é o meio que nos é 

assegurado alcançar as necessárias informações 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.527-2011?OpenDocument
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Pelo exposto, solicitamos aos ilustres Pares, o apoio na aprovação do presente 

requerimento e aguardamos por seu atendimento no prazo legal. 

Sala de Sessões, 06 de agosto de 2019 

________________________________ 
Milton Lima Martins 

Vereador 
 
 
 
 
 


