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REQUERIMENTO Nº 007/2020 

 

 

 
Ao Exmo. Sr. 
 
Presidente da Câmara Municipal de Carmo da Mata 
 
Sr. Wagner Gomes Ribeiro 
 
Carmo da Mata – MG 
 
 
 
 

O Vereador que este subscreve, vem requer de Vossa Excelência que seja 

oficiado Prefeito Municipal, conforme preceitua o §4º do art. 68 da Lei Orgânica do 

Município e inciso VI do § 3º do art. 127 do Regimento Interno desta Casa 

Legislativa para informar, no prazo legal e improrrogável de 30 dias e sob as penas 

do inciso III do art. 4º do Decreto Lei 201/1967, o que segue: 

 

Chegou ao conhecimento desta Casa Legislativa a ocorrência de acidentes 

de trânsito envolvendo os Veículos de propriedade do Município, sendo um Palio 

placa PVX 6063 e uma dobló placa PXU 0881, diante destes acontecimentos, 

solicito a seguinte documentação seguida de comprovantes: 

 

1 – O motivo da viagem devidamente documentado? 

2 – Quem era o motorista? 

3 – As causas do acidente juntamente com a cópia do Boletim de ocorrência; 

4 – A situação atual do veículo e qual foi o valor da despesa com o conserto? 

5 – Cópia integral e autenticada do procedimento administrativo instaurado 

para apuração dos fatos e a definição da responsabilidade do servidor. 

 

O não atendimento deste requerimento no prazo determinado acima, ensejará 

cópia deste ofício para o Ministério Público para eventual abertura de inquérito civil 
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para apuração dos fatos e constatação de eventual crime de responsabilidade, sem 

prejuízo das penalidades impostas no decreto 201/1967 já informado acima.  

 

   

      Nestes Termos,  

Pede Deferimento. 
 

Carmo da Mata – MG, 08 de junho 2020. 
 
 
 

Wagner Gomes Ribeiro 
Vereador 


