REQUERIMENTO N° 59/2018
Os Vereadores que este subscrevem requerem, na forma regimental e, depois de
ouvido o Plenário, que o Poder Executivo, através do setor competente, encaminhe, para esta
Casa de Leis, informações acerca do veículo com placa: OKE-5646, de uso exclusivo da
Secretaria de Turismo, possivelmente usado de forma indevida por servidor no dia 29 de
outubro de 2018, à fim de responder:
1.
a) Qual a justificativa do veículo estar sendo utilizado por servidor de outra
secretaria;
b) Qual o motivo da viagem até a cidade de Florianópolis deste servidor;
c) Quem autorizou o uso do veículo;
d) Que seja prestada informações sobre a hora de saída e chegada do veículo na
cidade de Itapoá, o local em que o mesmo foi na cidade de Florianópolis e o assunto de
interesse da Administração que foi tratado naquele local;
2.
Requer também seja fornecido laudo do roteiro do veiculo placa: OKE-5646, no
dia 29/10/2018, fornecido pelo Setor de Frotas, através do sistema de rastreamento, informando
hora e local de saída, hora e local de chegada, todo o translado do veiculo no dia 29 nas cidades
em que percorreu, como Florianópolis e Joinville, os locais onde o veículo esteve.
JUSTIFICATIVA
Informações que se fazem necessárias para o acompanhamento, publicidade e
fiscalização das ações do executivo e do bom uso do patrimônio público por parte da edilidade,
como preconiza a lei.
Câmara Municipal de Itapoá, 07 de dezembro de 2018.
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