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INDICAÇÃO 102/2021 
 

À 

Mesa Diretora 

Câmara Municipal de Carmo da Mata 

 

Exmo. Sr. Presidente, 

 

O Vereador que esta subscreve, no uso de sua função de assessoramento, 

conforme preceitua o §5º do art. 2º do Regimento Interno desta Casa, requer, 

após tramitação regimental, a encaminhar a presente Indicação ao Chefe do 

Poder Executivo local, sugerindo-lhe:  

Que o Executivo adote em toda a frota de veículos municipal o sistema de 

checklist, de forma que ao devolver o veículo o servidor verifique todos os itens 

listados a fim de que o próximo a fazer uso do mesmo não seja surpreendido pela 

falta de algum item.   

O Checklist de veículo é uma importante ferramenta para qualificar as 

operações de uma frota pública, pois minimiza riscos de ocorrerem problemas no 

trânsito, evitando despesas desnecessárias para o município. Na prática, o 

checklist trata-se de uma lista usada para verificar o estado de peças, itens de 

segurança, dos documentos e das partes mais críticas de dos veículos.  

São muitos os benefícios do checklist dentre eles: maior segurança: 

problemas no veículo são minimizados, o que também diminui a ocorrência de 

acidentes, paradas forçadas e outros problemas; foco na atividade-fim: despende-

se menos tempo realizando manutenções corretivas, consertos ou trocas de 

peças, assim os colaboradores podem se concentrar em atividades mais 

estratégicas; eficiência: o desempenho do veículo e do condutor é maximizado; 

mais economia: diminuem-se os danos causados por problemas no veículo e na 

estrada. Além disso, o TMS automatiza o controle e permite que você economize 

com custos administrativos (gastos com pessoal). 
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Pelos motivos acima exposto, solicito que o Executivo tome as medidas 

necessárias para a implantação deste sistema para controlar melhor os veículos 

municipais 

 

            Carmo da Mata, 17 de maio de 2021. 

 

 

Reverton Jean de Oliveira 

                      Vereador  


	INDICAÇÃO 102/2021
	À


