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 Senhor Presidente

            O Vereador que este subscreve requer a Vossa Excelência, nos termos 

regimentais, que após ouvido o douto Plenário e se aprovado, esta Casa:

Envie  o  presente  “Pedido  de  Informação”  ao  Sr.  Prefeito  Municipal,  na 

forma regimental, que envie a esta Egrégia Casa Legislativa, e em especial a este 

vereador as informações, a saber:
1- Quantos veículos (de todas as marcas e modelos) foram alugados pelo 

Município no período de 01Jan2022 até esta data,15Mar2022;
2- As locações no período acima foram feitas através de licitação pública? 

Se sim, enviar  cópias das mesmas para analise desta Casa de Leis, 
“com os respectivos contratos;”

          3 - Enviar relação que constem todos os valores pagos por locação, bem 
como a placa, modelo, tipo de veículo, no período de 01/01/2022 até o presente 
momento;

 4-  Enviar  relação  onde  constem  os  locais  (secretarias)  que  estão 
utilizando os veículos alugados; 
5- Quais são as pessoas e suas respectivas funções, que estão ou vão 
dirigir os citados veículos? Relacioná-los;

          

           6  -  A locação de veículos  realizada pelo município no período de 
01/01/2022 até a presente data, 15/03/2022, tem como locador pessoa física ou 
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pessoas jurídicas;
           7 - Quais são as empresas que alugaram ou alugam veículos para o 
município no período de 01/01/2022 a 15/03/2022, relaciona-las;
           8 - Quais são as pessoas físicas que alugaram ou alugam veículos para o 
município no período de 01/01/2022 a 15/03/2022? Relaciona-las e enviar a esta 
Casa de Leis, cópias dos contratos de locação;
          9 - Os carros do prefeito e vice-prefeito são carros locados;
        10-  Existem carros locados que estão utilizando adesivos,  brasões e 
escritos que o identificam como carros a serviço da municipalidade? Se sim, 
quais os carros? Enviar marca, modelo, ano e número da placa.

                                                   

                                                       Justificativa
            Considerando que veio ao conhecimento deste vereador que o Poder 

Executivo locou no presente mês 25 veículos leves;

            Considerando que há frota própria no Poder Executivo;

            Considerando que o Poder Executivo alega falta de dinheiro para reposição 

salarial e outros para funcionalismo público;

            

Considerando que há por pessoas, meios de comunicação local e de conhecimento 

deste vereador e demais desta Casa Legislativa falta de medicamentos na rede 

pública municipal;
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             Dentre tantos outros motivos que poderia apontar ao Poder Executivo 

como de direito do cidadão, venho por meio deste, solicitar respostas adequadas, 

claras e de forma discriminada aos pontos acima solicitados por este que vos 

requer, buscando assim,  informações para cumprimento do dever deste 

parlamentar em fiscalizar as ações do executivo.

Neste sentido, faz-se necessário pelo Executivo o encaminhamento de tais 

documentos.

Certo da atenção, rogo o apoio dos nobres Pares desta Casa Legislativa na 

aprovação deste Pedido de Informação.

                                                                                          Sala de Sessões,________/__________de 2022.

                          

                                                        LUIS CARLOS ‘COELHÃO’ ALIARDI

                                                                Vereador Bancada PDT
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