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§enho,r.Fresiden*e,

O Vereador que este subscreve, solicita que após dada ciência ao Plenário,

conforme determinaÇão regimental, seja encarninhado ao Executivo Municipal * Gabinete

do Prefeito Municipal, o seguinte pedido de informação:

Que sejam infomadm as seguintes questões:

1. Se existe um servidor responsável no muaicÍpio para

verificação da frota municipal visando que a me$na esteja

sempre em condições de uso. Em caso positivo, qual o cargo.

Em caso negativo, de que fonna é feito este controle;

2. Após constatada a nesessidade de reparos na &ota municipal,
quais criterias sâo utilizados pela adminisração para

encamiolmmento as oficinas terceirizadas que pÍestarn os

serviços de reparos ca.re não seja possível o respectivo

çoaserto pelos mecânicos do quadro permanente do

mrmicípio;

3. Uma vçz çnctrmfuhado o veículo da Ílota do município para

sficirua tercsirizada, de que forma é feito o acompanhamento

pela administraçi1o para que tal conserto seja efetuado com a

maior brevidade possível, a fim de este veiculo retomar a

&ota e cumprircom â finalidade a que se destina;

4. Afualmente quantos veículos encontam-se em

conserto/manutenção em oficinas terceirizadas, informaado
de forma detalhada quais são estes veículos (secretaria que se

destina" plac4 modelo);
5. Se o encaminhamento dos veíçulos para conserto aos serviços

terceirizados são efetuados de forma centralizada pela
administração ou se cada secretaria faz o eucarninhamçnto
individual da forma que entende o respectivo sesretáÍio
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JUSTIFICÂTIVA:

Para fins de informar este Vereador.

Sala "Severino Silveira" da Câmcra Municipal de Í/ereadares de Lavras do
Sul, I0dejunhode2022.
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