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Nos termos do artigo 71 inciso XI, da Lei Orgânica, combinado com o artigo 134 § 1º 
inciso II do Regimento Interno desta Casa de Leis, Requeremos a Vossa Excelência, 
ouvido o Soberano Plenário, que se faça encaminhar ao Prefeito Municipal CLAUDINEI 
SINGOLANO, com cópia ao Secretário Municipal de Administração, Sr. Hélio Antunes 
Brandão Neto; para que estes, no prazo legal e IMPRORROGÁVEIS de 10 (dez) dias, 
encaminhe a seguinte informação e documentos, a esta Casa de Leis:  
 

1 – Encaminhar cópia dos documentos CRV – exercício de 2019 e 2020, de 
todos os veículos das secretárias de obras, Educação e Saúde. 

2 – Encaminhar cópia do histórico das infrações de trânsito, de todas os 
veículos que prestam serviços para o município, lotados nas secretarias de 
Obras, Educação e Saúde, emitido pelo DETRAN MT, até a presente data. 

3 – Informar se as infrações de trânsito, foram descontadas diretamente 
dos respectivos responsáveis pelas infrações, enviar cópia dos descontos 
efetuados pelo poder executivo e a quitação da infração. 

4 Informar quais veículos das referidas secretárias constam pendências, 
multas e não possui o CRV atualizado, encaminhar extrato de cada veículo 
individual, de todos os veículos pertencente ao patrimônio público do 
Município de Alto Garças-MT.  

5 – Informar quais as documentações necessárias para que os motoristas 
possam requerer as progressões verticais e horizontais, constando ainda, 
qual a fundamentação legal, que embasam as solicitações de tais 
documentos, ou que constam no Plano de Cargo e Carreira do Município.  
 

 

Plenário das Deliberações Cezalpino Mendes Teixeira (Pitucha), Edifício Sede do 
Poder Legislativo de Alto Garças/MT, em 27 de fevereiro de 2020. 
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