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REQUERIMENTO Nº 134/2021 

 

À 

Câmara Municipal de Jaguariúna; 

 

Requeiro à Mesa, depois de ouvido o douto Plenário, 

observadas as formalidades legais de praxe, que seja encaminhado ofício ao 

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, solicitando de Sua Excelência, 

entendimentos junto à Secretaria Municipal Competente as seguintes 

informações a esta Casa de Lei: informações pertinentes sobre a frota de 

automóveis no município de Jaguariúna. 
 

 1- Quantos veículos a Prefeitura Municipal de Jaguariúna possui em sua 

frota atualmente?  Favor encaminhar lista com modelo, ano e placa; 

 2- Quais os veículos que estão em condições de uso? Favor encaminhar 

lista com modelo, ano e placa 

 3- Quais os veículos que estão sem condições de uso (sucata)? Favor 

encaminhar lista com modelo, ano e placa 

 4- Quais os veículos que estão em manutenção/reforma? Favor 

encaminhar lista com modelo, ano e placa 

 5- Quais os veículos lotados em cada Secretaria Municipal? Favor 

encaminhar lista com modelo, ano e placa. 

 6- Todos os veículos estão com a documentação e seguro obrigatórios 

devidamente regularizados, pagos? Favor encaminhar cópias dos documentos 

comprobatórios. 

 7- Favor encaminhar cópia de todas as multas de trânsito de fevereiro de 

2020 até fevereiro de 2021. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Antes de necessário, é direito e dever do Vereador tomar 

conhecimento de informações que condigam diretamente com o interesse 

público. 
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O fato é que as questões ora requeridas são de extrema 

Importância para o exercício das funções fiscalizadoras do Vereador e como 

representante do Poder Legislativo, sinto-me na obrigação de informar a 

população sobre todas as questões pertinentes relativas ao meu mandato. 

Vislumbra-se presente, portanto, o interesse público. 

Espero que esta propositura seja bem acolhida pelo Poder 

Executivo de Jaguariúna, que na certa enviará a informações o mais rápido 

possível. 

Gabinete Vereador, 16 de abril de 2021. 
a. VEREADOR ROMILSON SILVA – DEM 

Cópia conforme o original apresentado nesta Edilidade em 

Sessão Ordinária de 20 de abril corrente. 

Câmara Municipal de Jaguariúna, 22 de abril de 2021. 

 

 

 
VEREADOR AFONSO LOPES DA SILVA 

Presidente 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


