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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ - SP 
PALÁCIO DA LIBERDADE 

F S L  

PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 14/2017 

Assunto: Requer informações relativas aos gastos na mídia televisiva e outras com campanha de 

conscientização para o trânsito mais gentil. 

 

Considerando que o atual governo informou que a Administração Municipal se 

encontra com o caixa no vermelho, sem dinheiro para ações do Município, como: limpeza e capina, 

operação tapa buraco, melhoria do asfalto nos bairros, manutenção das estradas rurais, ações de 

prevenção e melhorias na saúde e melhores benefícios aos servidores públicos, entre outras; 

Considerando a veiculação de propaganda na TV Vanguarda e outras mídias, 

justificada nas redes sociais, como o “facebook”, que se refere à “conscientização para criar um 

trânsito mais gentil”, e 

Considerando que esta ação poderia ser realizada pelo próprio Departamento 

de Trânsito, através de seus agentes, com distribuição de informes e criação de ações de 

prevenção, orientação e conscientização do trânsito de Jacareí, aproveitando assim a máquina 

pública e evitando um gasto desnecessário, principalmente neste momento de caixa no vermelho 

comentado pela própria Administração Municipal, 

REQUEIRO à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido e 

aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja encaminhado ao 

Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de Informações: 

 

1. Referente a esta ação que poderia ser realizada pela própria Administração 

Municipal, principalmente agora neste momento de crise, por que a Prefeitura está fazendo um 

gasto desnecessário em propaganda na TV Vanguarda e outras mídias? 

2. Quanto foi o gasto total desta propaganda, incluindo o gasto com as mídias, 

TV, rádio e jornal? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

 

Sala das Sessões, 3 de maio de 2017. 

 

 

FERNANDO DA ÓTICA ORIGINAL 
Vereador – PSC 

Tramitado em Sessão 

(   ) Aprovado 

(   ) Rejeitado 


