
  

 
Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS 

 

                                        Pedido de Informação nº 006/2018 

                                     Senhor Presidente, 

O vereador firmátario, dispondo das atribuições legais e regimentais e 

considerando sua prerrogativa constitucional de fiscalizar e controlar os atos do poder executivo 

vem perante Vossa Excelência realizar o presente PEDIDO DE INFORMAÇÃO, que deverá ser 

dirigido ao Prefeito Municipal, com o objetivo de obter as seguintes informações: 

 

A Portaria nº 033/2018, de janeiro de 2018, concedeu ao servidor José 

Antônio Rosa da Silva licença para exercer Mandato Classista. No entanto, verifica-se que o 

referido servidor licenciou-se, coincidentemente, após a Operação Cobertura em que este 

servidor foi denunciado por fraude em concurso em outra Prefeitura do Estado. 

 

Diante disso, indaga-se:  

 

- Qual é a justificativa que foi apresentada pelo servidor José Antônio Rosa 

da Silva para não estar trabalhando na Prefeitura após o advento da Operação Cobertura em que 

este servidor (réu confesso) fez uma delação premiada para em troca poder receber benefício 

caso seja condenado; 

 

- Ademais, aproveita-se a oportunidade para que seja informado a esta Casa 

quem é (além do referido servidor) que faz parte da Diretoria do Sindicato dos Servidores 

Municipais de Pinhal Grande, e em que local funciona a Sede Administrativa e em que dias o 

servidor José Antônio Rosa da Silva presta serviços no Sindicato; 

 

- Por fim, sugere-se que o Prefeito cobre do Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Pinhal Grande providências, pois o referido servidor exerce um 

mandato de relevante expressão para os nossos servidores municipais, os quais se demonstram 

descontentes por estarem sendo representados por um servidor que foi denunciado 

criminalmente. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

                           Tal pedido de informação tem a finalidade de esclarecer a população e, 

principalmente, os funcionários públicos municipais, os quais desconhecem o seu horário de 

trabalho.  

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 30 de abril de 2018. 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi – PSDB              Vereador Lucas Michelon - PP          

           Vereador Lourenço Scapin - PP                    Vereador Nilvo Antonio Lago - PP          

Vereador Valmor da Silva Martins - PP          


