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REQUERIMENTO nº 011/2019, de autoria do Vereador EMERSON 

FERNANDES DE RESENDE 

 
Senhora Presidente.  
Senhores Vereadores.  
 

REQUEIRO, na forma Regimental desta Colenda Casa de Leis, que após 

aprovação pelo Plenário, seja solicitado ao Poder Executivo que retire dos veículos 

oficiais de qualquer Secretaria ou Entidade de Caráter Publico sob a coordenação da 

Administração Municipal, as PELICULAS que escurecem o ambiente interno dos 

veículos. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Tal solicitação faz se necessária, tendo em vista que no dia 05 de Março de 2019, às 

09h38min encaminhamos áudios e vídeos via mídia social (WhatsApp) ao Secretário de 

Saúde Saraiva, a Prefeita Dra. Graça e a Presidência da Câmara ver Doralice Amaral, 

solicitando informações sobre a ronda do Veiculo Fiat Toro da Secretaria Municipal de 

Saúde ao Banco da Amazônia (BASA) e ao Banco do Brasil em Marabá em pleno 

feriado de carnaval (terça-feira), momento este, que a administração Municipal não teria 

nenhuma ação de caráter oficial, efetivo ou de transações bancárias, dado as instituições 

financeiras estarem fechadas para atendimento ao publico. Em momento algum 

conseguimos visualizar o espaço interno do veiculo que estava sob a proteção das 

referidas películas, que mediante o julgamento prévio deste parlamentar encontra – se 

fora dos padrões e normas reguladas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro) que, por 

sua vez, atribui a competência ao CONTRAN (Conselho Nacional de Trânsito) que 

avalia as normas de regulamentação referente a aplicação de películas de escurecimento. 

Segundo o órgão de trânsito, os vidros dianteiros devem ter pelo menos 75% da entrada 

de luz. As janelas laterais do motorista e do passageiro dianteiro devem ter ao menos 

70% de luminosidade. Nesse caso, o vidro pode ficar mais escuro, com no mínimo 28% 

da entrada de luz. 
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Diante do exposto, rogo aos nobres Edis, que apóiem o presente 
Requerimento.  

 
 
Plenário da Câmara Municipal de Nova Ipixuna - PA, 08 de março de 

2019. 
 

 
Emerson Fernandes de Resende 

Vereador - PSDB 
 


