
 
 

REQUERIMENTO N.º 04 , DE 21 DE MARÇO DE 2023. 

 

O Vereador que este subscreve, na forma do disposto no artigo 101, §3.º, X do Regimento 

Interno desta Casa, requer, ouvido o Plenário, que seja apresentado ao Chefe do Poder Executivo 

o seguinte REQUERIMENTO. 

 

Buscando cumprir os princípios de moralidade e transparência, fundamentais para a utilização 

dos recursos e bens públicos, encaminho a Vossa Excelência a MINUTA DE PROJETO DE LEI 

que “Institui a obrigatoriedade de identificação nos veículos oficiais ou a serviço da 

Administração Pública do Município de Florestal”. 

 

O objetivo da proposição é facilitar a identificação dos veículos públicos e os particulares a 

serviço da Administração Pública onde quer que eles estejam, manter a população atenta para o 

uso correto dos carros oficiais, contribuindo, assim, para a fiscalização, possibilitando que os 

munícipes denunciem caso eles estejam sendo usados de maneira irregular. 

Com estas razões, requer a apreciação e apresentação deste ao Exmo. Prefeito Municipal. 

 

 

Vereador Cléber Soares de Souza 

 

 



 
MINUTA DE PROJETO DE LEI N.º  /2023. 

 

“Institui a obrigatoriedade de identificação 

nos veículos oficiais ou a serviço da 

Administração Pública do Município de 

Florestal”. 

 

A Câmara Municipal de Florestal, Estado de Minas Gerais, aprovou, e eu, Prefeito 

Municipal, sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1.º - É obrigatória a identificação de todos os veículos oficiais de propriedade ou a 

serviço da Administração Pública Municipal direta ou indireta do Município de Florestal, Minas 

Gerais. 

§1.º - Entende-se como veículo oficial ou a serviço da Administração motocicletas, 

automóveis, caminhões, máquinas agrícolas, ônibus, utilitários e outros; 

§2.º - Fica proibida a utilização dos slogans ou símbolos próprios do período de mandato 

dos administradores públicos. 

Art. 2.º - O brasão oficial do Município será afixado em ambas as laterais dos veículos, 

em tamanho mínimo de 0,40 cm x 0,40 cm, visível e colorido. 

§1.º - Os veículos do Poder Executivo terão os seguintes dizeres, logo abaixo do brasão 

oficial do Município: 

I - Prefeitura Municipal de Florestal - MG;  

II - Secretaria (que está vinculado); 

III - USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO. 

§2.º - Os veículos do Poder Legislativo, terão os seguintes dizeres, logo abaixo do brasão 

oficial do Município: 

I - Câmara Municipal de Florestal – MG; 

II - USO EXCLUSIVO EM SERVIÇO. 

§3.º - Os veículos não oficiais, mas a serviço da Administração pública, terão os 

seguintes dizeres: "A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE FLORESTAL – MG". 

Art. 3.º - Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua 

publicação. 

Florestal, Minas Gerais, 21 de março de 2023. 

Prefeito de Municipal de Florestal 
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