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REQUERIMENTO Nº 017/2020. 
Ementa: Solicita informações do Executivo Municipal acerca de 

detalhes e andamento do processo relativo ao 
Desaparecimento de lote de Pneumáticos pertencentes 

ao Município. 
 

 Senhor Presidente: 

 

               Requeiro seja, após deliberação regimental do plenário, 

encaminhada cópia do presente ao Prefeito Municipal, com base na Lei 

Orgânica, solicitando informações a respeito do andamento do processo que 

trata do desaparecimento de lote de pneumáticos de propriedade e posse do 

Município. 

É de conhecimento público que ao final do mês de maio foram subtraídos 

do patrimônio público um lote de “aproximadamente” 60 pneus pertencentes 

à municipalidade cujo destino, a saber, não foi averiguado até a presente data, 

o que nos faz querer saber: 

1- Qual a data exata do ocorrido, junto à cópia do Boletim de ocorrência 

que relata o fato;  

2- Visto tratar-se de itens do patrimônio, qual a quantidade exata de 

unidades, suas medidas e se possível marcas. Anexo à cópia do termo de 

doação emanado pela Receita Federal, a fim de possibilitar a verificação do 

uso ou não de parte do lote, bem como a data da efetiva doação; 

3- No que fundamentou-se a retirada dos referidos itens de local de 

guarda certa e segura, junto a barracão na sede municipal, para local distante 

da sede, sem segurança adequada e com histórico anterior de 

arrombamentos; 

4- Para complementar, requeiro também cópia dos empenhos de 

aquisição de pneumáticos, para uso em veículos oficias, cujas medidas 
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correspondam às constantes da relação de itens doados, abrangendo as datas 

correspondentes entre o recebimento e o perdimento do lote. 

 

       Por fim, em sendo este um instrumento legítimo do legislador a serviço 

da população, no fiel desempenho de sua função fiscalizadora junto ao 

Legislativo, faço-o ao Executivo, por intermédio deste pedido de informações.    

                                    

                                 Nestes Termos; 

                                 Peço Deferimento. 

                                 Sala de Sessões, 19 de Outubro de 2020. 

 

 

                                              Airton Valdecir Schmitt 

                                                  Vereador          


