
 

  

 

Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS 

 

Pedido de Informação nº 012/2018 

 

           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: 

 

- Quais as máquinas que estão à disposição (e em condições de uso), na Secretaria de 

Agricultura, para atender aos agricultores (grampo, retroescavadeira, trator de esteira, entre 

outros)? 

- Em que localidades, atualmente, às máquinas estão trabalhando? 

- Relação do número de horas-máquinas trabalhadas nas propriedades rurais do município, 

através da Secretaria de Agricultura, no primeiro semestre de 2018? 

- Relação dos agricultores, juntamente com as respectivas quantidades de horas-máquinas a 

eles disponibilizadas, no primeiro semestre de 2018? 

- Quantas horas a retroescavadeira terceirizada já trabalhou neste ano? 

- Qual o planejamento da Secretaria da Agricultura para os próximos 60 dias, com a relação 

das localidades em que as máquinas estarão trabalhando? 

- Qual a situação que se encontram os seguintes programas: Proleite, Ovinocultura, 

Psicultura (Mais Peixe, Mais Renda), Dissemina e o Programa de Desenvolvimento de Gado 

de Corte? 

Ainda, em relação aos referidos programas, solicitamos as seguintes informações: 

- Quantas reuniões foram feitas para cada programa? 

- Quantos produtores estão sendo atendidos em cada programa? 

- Qual é o planejamento de cada programa até o final do ano? 

- Quais as datas das novas reuniões dos referidos programas? 

 



 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Em virtude da inércia da Administração Municipal, que reluta em não 

divulgar tais informações a população, mesmo após várias cobranças - tanto dos munícipes, 

como dos vereadores em suas manifestações - todas as respostas devem vir separadas, 

conforme as perguntas, as quais serão entregues, na sua integralidade, aos produtores que 

vierem questionar os vereadores sobre as máquinas pertencentes à Secretaria de Agricultura, 

disponibilizadas aos agricultores. 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

     É prerrogativa constitucional do vereador de fiscalizar e controlar os atos do poder 

executivo e obter as informações, as quais não estão sendo disponibilizada aos vereadores em 

Tribuna, tampouco, a população. 

 

 

         Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 16 de julho de 2018. 

 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi - PSDB                  Vereador Lucas Michelon – PP 

 

 

       Vereador Lourenço Scapin - PP                 Vereador Valmor da Silva Martins – PP 

 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago - PP 

  


