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EXMO. SR. 

ANTÔNIO DE PÁDUA NOGUEIRA BARBOSA 

MD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARATUBA  

 

 

 

Senhor Presidente, 

 

 

GLEDIO MARCIO MACIEL DE OLIVEIRA, Vereador do Partido Social 

Democrático (PSD), com assento neste Legislativo Municipal, vem requerer de V. Exa., 

após ouvir o Plenário, seja oficiado a senhora Maria Auxiliadora Lima Batista, prefeita 

deste município para que a mesma adote as devidas providencias no sentido de adesivar 

no prazo de 15 dias corridos, toda a frota de veículos motorizados com o brasão do 

município, secretaria vinculada, e numero de telefone para denunciar possíveis 

irregularidades quando for o caso.   

  

A intenção da proposta é zelar pelo correto uso dos veículos oficiais, que 

constituem patrimônio público. O atual Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97) 

estabelece que carros oficiais devem possuir indicação expressa, por pintura em suas 

portas, do órgão ou entidade em cujo nome serão registrados. 

 

Ocorre que, muitas vezes, os veículos usados em serviço não pertencem aos órgãos 

e entidades públicas, mas são locados de empresas privadas. A locação é uma alternativa 

lícita, desde que devidamente comprovada sua oportunidade e conveniência para a 

administração. 

 

Essa  medida é importante, porque, no caso de locação, não há norma geral que 

determine a indicação externa do órgão ou entidade a serviço do qual estão os veículos, o 

que facilita a ocorrência de desvios. 

 

Sendo assim, certo de contar com total apoio, dos pares desta Casa Legislativa, e 

que V. Exa., tomará as medidas pertinentes ao assunto, conclamo aos demais vereadores 

aprovarem este requerimento.    

Requerimento nº 011/2017 

Autoria: Gledio Marcio Maciel de Oliveira       

 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1997/lei-9503-23-setembro-1997-372348-norma-pl.html
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N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), 1º de agosto de 2017.     

       

 

 

Gledio Marcio Maciel de Oliveira         

Vereador - Requerente  


