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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 

prefeita deste município juntamente com o secretário de obras, no sentido de ambos responderem por completo as 

informações solicitadas nos requerimentos 008/2017 e 001/2017 de autoria deste vereador que subscreve, no 

prazo de cinco dias corridos.   

  

Ocorre senhores vereadores, que está casa de leis recebeu respostas incompletas sobre os requerimentos já 

relatados no parágrafo anterior. 

 

Na resposta ao requerimento 011/2017, a Senhora Prefeita não menciona  se despachou para que as 

respectivas secretarias, além de adesivar os veículos com a logomarca do município e com nome da secretária que 

o veículo está vinculado, que também seja adicionado o número de um telefone para possíveis denúncias ou 

reclamações.    

 

Já o ofício que responde ao requerimento 008/2017, o Secretário de Obras,  não respondeu a solicitação 

da relação nominal dos servidores que trabalharam na recuperação da praça contendo o grau de relação entre estes 

servidores e a gestão.  

 

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. 

 

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.    

 

N. Termos 

   P. Deferimento 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aratuba - (CE.), 15 de agosto de 2017.        

    

 

 

Gledio Marcio Maciel de Oliveira         

Vereador - Requerente  

Requerimento nº 011/2017 

Autoria: Gledio Marcio Maciel de Oliveira       

 


