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Ilustríssimo Senhor 

MILTON RODRIGUES DA SILVA 

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores 

Rio Bonito do Iguaçu - PR 

 

Os Vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições legais, 

regimentalmente solicitam a Vossa Excelência, seja enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal,  para que de 

acordo com o artigo 90 Inciso X da Lei Orgânica Municipal, seja prestado no prazo de 30 (trinta) dias as 

seguintes informações: 

 

I – Sobre o acidente automobilístico ocorrido no dia 19 de fevereiro de 2013, 

envolvendo veículo pertencendo ao patrimônio público municipal, com a relação das 

pessoas envolvidas e com os respectivos cargos ou funções; 

 

II - No caso dos servidores comissionados ou prestadores de serviços, seja informada 

a data da respectiva nomeação ou da assinatura do contrato administrativo; 

 

III - Finalmente no caso de servidores efetivos que sejam apontadas as nomeações e 

ainda as eventuais funções gratificadas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal pedido justifica-se tendo em vista que um dos veículos pertencentes ao patrimônio 

público municipal envolveu-se em um acidente automobilístico no dia 19 de fevereiro de 2013, causando 

danos ao patrimônio público municipal e ferindo gravemente servidores públicos, causando comoção 

popular e preocupação com a responsabilidade e a regularidade dos cargos dos servidores envolvidos no 

acidente. 

Outrossim, vale ressaltar que o Município possui servidores efetivos para o cargo de 

motorista, devendo portanto o condutor do veiculo envolvido no acidente ser um “motorista”, evitando 

dessa forma o desvio de função e finalidade, vez que tal tarefa de transporte de servidores da saúde tratar-

se de rotineira. 

Ainda vale frisar que somente os servidores públicos nomeados ou efetivos podem 

valer-se da estrutura de transporte das Secretarias Municipais para deslocarem-se de um ponto a outro, 

havendo fundado receio de que algumas das pessoas envolvidas no acidente em comento, não possuíam 

qualquer vinculo laboral com o município, mas mesmo assim estavam no interior do veiculo público 

envolvido no acidente. 

 

Esperamos aprovação unânime dos nobres pares. 

 

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Bonito do Iguaçu/PR, 22 de fevereiro de 

2013. 

 

Vereadores  

 

 

IRINEU FERREIRA CAMILO 

 

 

JOÃO LAERTE BOVINO 


