
Excelentíssimo Senhor 

LUCAS MICHELON 

Presidente da Câmara Municipal de 

PINHAL GRANDE/RS. 

 

Pedido de Informação nº 030/2017 

 

   Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

 

 Os Vereadores signatários, no uso de suas atribuições legais, solicitam que o 

Executivo Municipal preste as seguintes informações: 

 

- Relação dos serviços realizados pelo Trator de Esteiras do município, contendo, o 

nome de cada produtor beneficiado, descrição do serviço realizado e quantidade de 

horas trabalhadas o período de janeiro de 2017 até o presente momento. 

 

- Cópia integral dos Processos de Licitação, Carta Convite 04/2017 e Carta Convite 

08/2017, ambas realizadas para conserto do Trator de Esteiras. 

 

- Cópia dos Empenhos e notas fiscais de todos os gastos realizados para conserto do 

trator de esteiras, além dos realizados via carta convite anteriores e posteriores a 

reforma. 

 

- Explicações do porque todos os gastos não foram realizados através do mesmo 

processo licitatório, pois o referido trator foi reformado e praticamente não trabalhou, 

pois deu problema varias vezes após sua reforma. 

 

- Relatar como funciona a ordem de atendimento das demandas dos serviços de trator de 

esteiras, se é por ordem de inscrição, região ou alguma outra prioridade e se no 

momento o referido trator encontra-se trabalhando e onde? Quem é o operador? Nome e 

matrícula e relação de horas extras do referido operador.  

 

JUSTIFICATIVA 

 

 Tal pedido de informação se faz necessário, devido a cobrança por parte da 

população, tendo em vista que o referido trator de esteiras segundo boatos correntes 

teria trabalhado apenas para apadrinhados  políticos do prefeito, assim não atendendo o 

principio da coletividade. 

  Também salientamos que muito foi debatido sobre a inviabilidade do conserto 

do referido trator de esteiras, inclusive aqui nesta casa, pois o custo seria muito alto para 

fazer os reparos necessários. Sendo que, a atual administração fala tanto em gestão, 

precisamos destes dados, para ver o custo até agora para o município das horas 

realizadas. Pois, após uma análise prévia do que o esteira trabalhou até o momento, 

somando todos os gastos, o que vai se confirmar ou não após recebermos estes dados, 

vai passar de R$ 800,00/hora, o que daria para pagar várias horas de uma máquina 

terceirizada.   



Segue, em anexo, cópia de uma foto da peça estragada recentemente, que foi 

entregue anonimamente, nesta Casa, inviabilizando mais uma vez o trabalho desta 

máquina.     
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