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RESPOSTA AO JORNAL NOVAS DE PAZ 
 

 

Em resposta à nota divulgada na edição desta quarta-feira (22), do Jornal da Rádio 

Novas de Paz, a Câmara Municipal de Camaragibe esclarece que o processo licitatório 

para a aquisição de aparelhos de ar condicionados para o Plenário José Lapenda Filho e 

demais gabinetes da Casa Vicente Lacerda de Menezes está de acordo com as normas 

legais. Inclusive, conforme a lei exige, foi publicado no Diário Oficial do Estado de 

Pernambuco, no da Associação Municipalista de Pernambuco – Amupe, no próprio 

Diário Oficial de Camaragibe, no site institucional da Câmara e no quadro de avisos da 

mesma. 

 

Em relação ao edital, informamos que ele é público e está disponível na câmara para 

qualquer empresa que queira participar do processo licitatório e ao cidadão tomar 

conhecimento. 

 

Deixamos claro que, a atual gestão preza pela transparência e cumprimento das leis, por 

isso segue todos os prazos legais para a abertura da licitação, utilizando a modalidade 

pregão, a forma mais transparente recomendada pelo Tribunal de Contas.  

 

Vale salientar ainda, que o plenário José Lapenda Filho é um ambiente fechado e sem 

ventilação, utilizado para realização de reuniões públicas, e tem capacidade para 105 

pessoas sentadas, suportando ao todo, mais de 300 pessoas.  

 

A instalação dos aparelhos de ar condicionados tem o intuito de beneficiar não apenas 

os vereadores e funcionários, mas principalmente, a população que participa das 

reuniões e tem reclamado do desconforto devido ao calor. 

 

Por fim, a Câmara de Camaragibe está disponível para demais esclarecimentos e 

convida os locutores do Jornal Novas de Paz para conhecer o Plenário José Lapenda 

Filho e acompanhar de perto os trabalhos legislativos.  

 

Atenciosamente, 

 

Ascom/Câmara de Camaragibe 

camaracamaragibe.ascom@gmail.com 

(81) 99873.7942 
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