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Pedido de Informação nº 031/2017 

 

 

   Senhor Presidente da Câmara Municipal. 

 

 

 O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais, solicita que o 

Executivo Municipal preste as seguintes informações: 

 

- Relação dos Funcionários que atualmente desempenham suas funções no Horto 

Florestal do município, contendo nome, secretaria de lotação e carga horária. 

 

- Cópia das folhas ponto dos funcionários do Horto Municipal dos meses de janeiro a 

outubro/2017. 

 

- Relação dos gastos realizados com o Horto Florestal no ano 2017, contendo todas as 

despesas realizadas para manutenção do espaço físico, bem como despesas com a 

manutenção das atividades lá desenvolvidas se for o caso. 

 

- Relação dos dias de campo realizados no Horto Florestal, contendo número de 

participantes, entidades envolvidas e cópia da lista de presença de cada evento. 

 

- Relação de toda a produção do horto municipal, frutas, verduras e flores produzidas no 

ano corrente, devendo constar a quantidade produzida de cada item e destinação 

detalhada dos mesmos.    

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

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

população, em relação ao abandono que se encontra o Horto Florestal do Município, 

sendo que o mesmo gera uma enorme despesa para o município e pelo que se percebe 

não produz quase nada de retorno aos nossos munícipes. Além da situação de abandono 

fomos cobrados inúmeras vezes em relação a um funcionário do alto escalão lotado no 

Horto que teria sido visto inúmeras vezes trabalhando em sua propriedade particular em 

pleno horário de expediente. 



Diante da situação acima exposta e levando em consideração as inúmeras 

promessas feitas pela atual administração em relação a melhorias no horto florestal, 

inclusive, incluídas no plano de Governo, precisamos destes esclarecimentos para de 

certa forma auxiliar a administração a fazer com que todo esse dinheiro investido no 

horto não seja desperdiçado. 

           

  

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 06 de novembro de 2017. 
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