
 

 

REQUERIMENTO Nº 008/2022 
 

Súmula: Requer o envio de expediente para a 31ª Circunscrição 

Regional de Trânsito (CIRETRAN) solicitando informações e 

esclarecimentos a respeito das retenções e remoções de veículos 

realizadas no Município de Dois Vizinhos. 

 

Senhores Vereadores, 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, 

 

No uso de suas atribuições legais e regimentais, o Vereador que abaixo 

subscreve requer o envio de expediente para a 31ª CIRETRAN solicitando informações e 

esclarecimentos a respeito das retenções e remoções de veículos realizadas no âmbito do Município 

de Dois Vizinhos, assim como sobre os locais de depósito dos automóveis tirados de circulação das 

nossas vias pelas competentes autoridades como medidas administrativas decorrentes da autuação 

por infrações de trânsito, especialmente o que se segue: 

 

a) Informe o número de autuações em âmbito Municipal que resultaram na remoção, depósito e 

guarda de veículos nos últimos 12 (doze) meses; 

b) Certifique qual é o depósito utilizado para a guarda dos veículos removidos neste Município, 

qual a licitação, contrato, ato administrativo ou norma que fixou aquele específico local, 

empresa ou estabelecimento para essa finalidade, assim como quem é o órgão, a entidade ou 

a empresa responsável pela remoção dos automóveis, apresentando quais são os preços 

cobrados para cada um desses serviços, especificando, ainda, os critérios para a formação dos 

valores pagos pelos condutores autuados. Ademais, se possível, certifique a quantia total paga 

pelos condutores duovizinhenses para essas finalidades nos últimos 12 (doze) meses; 

c) Indique o ato normativo ou outro critério técnico que fixe o tempo limite de espera ou mesmo 

imponha o dever para que a autoridade responsável pela autuação faça o recolhimento 

imediato do veículo e a sua pronta remoção para o depósito de automóveis credenciado e não 

permita a sua regularização no local. 

 

JUSTIFICATIVA 
 

As solicitações são necessárias para se conferir maior transparência e 

publicidade para as autuações de trânsito que resultam  na retenção ou remoção de veículos realizadas 

pelas competentes autoridades de trânsito no Município de Dois Vizinhos, bem como tomar 

conhecimento se algumas retenções de veículos poderiam ser solucionadas de imediato, ou mesmo 

poderiam recomendar a liberação do veículo para ulterior regularização, a fim de evitar aplicação da 

medida de remoção e depósito dos veículos e por conseguinte gerar despesas signficativas aos 

condutores infratores que são possivelmente desnecessárias. 

Por essas razões, respeitosamente, solicitamos os esclarecimentos 

pertinentes. 

Plenário da Câmara de Vereadores,  

em 24 de março de 2022. 

 

 

 

Deolino Benini Júnior 

Vereador Proponente 


