
 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

LOURENÇO SCAPIN 

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS. 

 

Pedido de Informação nº 019/2018 

 

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: 

 

- Quanto foi gasto na obra realizada no Arroio Redoma localizado na estrada geral de Itaúba? 

- Qual a data de início da obra? 

- A obra já estava concluída? Em caso negativo, quanto tempo ainda faltava para a conclusão 

da referida obra? 

- Quem foi o engenheiro responsável pela obra? 

- Diante do rompimento das galerias (fotos em anexo), quais as medidas que a Administração 

irá tomar? 

- A empresa será responsabilizada ou o Município terá que arcar com a nova construção? 

- Qual o prazo para construção da nova obra? 

- Por fim, requer uma avaliação geral da obra e da situação em que se encontra o local no 

Arroio Redoma. 

 

Requer, ainda, as seguintes cópias: 

- Cópia dos empenhos de pagamento da referida obra; 

- Cópia do Boletim de Medição feita pelo engenheiro da Prefeitura Municipal, autorizando o 

pagamento; 

- Copia do projeto arquitetônico da obra. 

 

 



 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que ocorreu o rompimento das galerias que 

estavam em obras, no Arroio Redomona. As informações acima são necessárias a fim de 

esclarecer para a população e, ainda, se ter uma avaliação geral da obra e da situação que se 

encontra o local no Arroio Redoma. 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande, 01 de outubro de 2018. 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi - PSDB                  Vereadora Vera L.C. Barbieri – PP 

 

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

 

            Vereador Nilvo Antonio Lago – PP  

 

 


