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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MARCO-CEARÁ 

 

 

 

REQUERIMENTO Nº 070/2017 

 

 

O Vereador infra-assinado, com base no Art. 129, VI, c/c o Art. 189, § 1º, do RI, 
requer a Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, seja encaminhado Ofício 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Roger Neves Aguiar, solicitando 
relação de veículos automotores próprios e locados na Administração 
Municipal, em todos os Órgãos e Secretarias, com locais de prestação do 
serviço, nomes de proprietários e valores de locação.  

 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 23 
de agosto de 2017. 

 

 
JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES 

Vereador 
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Justificativa 

Considerando já haver nos arquivos da Câmara Municipal o 
Requerimento de nº 017/2017, de 28 de março de 2017, de autoria do Senhor 
Vereador João Batista Viana, que apresenta o mesmo teor da presente 
matéria, e que até a presente data o mesmo não fora atendido, ratifico a 
solicitação. 

As informações solicitadas são necessárias para os devidos 
esclarecimentos à população e para subsidiar a Casa Legislativa com dados 
necessários à busca de melhorias a todos.  

As empresas que alugam carros à Prefeitura Municipal 
consequentemente recebem recursos de nossa cidade. A gestão diz que é 
transparente, que preza pela moralidade. Dessa forma e pela necessidade de 
fiscalização por parte desta Casa Legislativa, bem como visando disciplinar o 
uso diário da frota, inclusive evitando o desvio de finalidade, que pode causar 
sérios prejuízos ao Erário, é que este Vereador apresenta o presente 
Requerimento.  

O presente pedido se faz necessário, ainda, tendo em vista a 
possibilidade de a Administração alugar veículos para os serviços ao mesmo 
tempo em que mantenha veículos de sua frota própria ainda em condições de 
uso sucateados.  

Há de ser observado também que o aluguel dos carros pode se tornar 
uma medida de elevado custo ao Poder Público, tendo em vista que os 
locadores podem cobrar mais caro do mesmo, como forma de evitar calotes.  

Dessa forma, rogo a Vossa Excelência, com a aprovação do Plenário, 
o atendimento ao disposto neste Requerimento. 

 
 

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO, em 23 
de agosto de 2017. 

JOSÉ ERASMO RAMOS SOARES 
Vereador 

 


