
  

 

Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS 

 

 

Reiteração do Pedido de Informação nº 010/2018 

           Senhor Presidente, 

           O vereador firmatário, dispondo das atribuições legais e regimentais e considerando 

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

perante a Vossa Excelência realizar a presente reiteração do PEDIDO DE INFORMAÇÃO 

referente às ambulâncias do município. Tais informações, por escrito, deverão ser dirigidas ao 

Poder Legislativo: 

 

Na madrugada do dia 30 de maio, a ambulância do Município de Pinhal Grande, que 

transitava em direção à cidade de Pinhal Grande, estava retornando ao município, após levar 

paciente, se envolveu em um acidente, na ocasião a ambulância teve uma colisão frontal com 

um cavalo que invadiu o asfalto na localidade de Linha Base, Nova Palma. Indaga-se: 

 Qual a data, hora e local em que ocorreu o referido acidente; 

 Quem era o motorista? Qual o seu destino? E quem era o paciente que estava 

sendo transportado? 

 Foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)?  

- Em caso afirmativo, quais foram às conclusões do PAD?  

- Em caso negativo, porque não foi aberto o referido processo? 

 Qual a empresa que está sendo alugada a ambulância substituta? Qual o valor 

diário do aluguel? 

 Qual a previsão de conserto da ambulância e se o seguro vai dar cobertura total 

ou a Prefeitura terá algum gasto com esse conserto? Em caso afirmativo quem 

será responsabilizado? 

 

Diante disso requer as seguintes cópias: 

 Da ocorrência do referido acidente; 

 Da documentação encaminhada para a seguradora para receber o seguro; 

 Do contrato de aluguel da ambulância; 

 

- Além disso, é de conhecimento público que, em setembro de 2017, em Nova Palma, 

essa mesma ambulância já tinha se envolvido em um acidente. Indaga-se: 

 Quem era o motorista?  

 E qual o valor gasto para consertá-la? 

 Foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)?  

- Em caso afirmativo, quais foram às conclusões do PAD?  

- Em caso negativo, porque não foi aberto o referido processo? 

 

Diante disso requer as seguintes cópias: 

 Da ocorrência do referido acidente; 

 Da documentação encaminhada para a seguradora para receber o seguro; 

 Do contrato de aluguel da ambulância; 



 

 

 

 

- Também, no ano passado, houve um acidente com a outra ambulância do nosso 

município, com perda total, diante disso, indaga-se:  

 Quem era o motorista?  

 Quais foram às medidas adotadas naquele momento?  

 Foi aberto um Processo Administrativo Disciplinar (PAD)?  

- Em caso afirmativo, quais foram às conclusões do PAD?  

- Em caso negativo, porque não foi aberto o referido processo? 

 

Diante disso requer as seguintes cópias: 

 Da ocorrência do referido acidente; 

 Da documentação encaminhada para a seguradora para receber o seguro; 

 Do contrato de aluguel da ambulância. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

A reiteração justifica-se devido ao Poder Executivo não ter respondido o Pedido de 

Informação e devido a grande cobrança feita pela população, que exige dos vereadores uma 

atitude referente às ambulâncias, vez que o município tinha duas ambulâncias e hoje está 

nessa situação (pagando um valor absurdo de aluguel por este veículo).  

Importante referir que essas cobranças foram várias vezes feitas pelos vereadores 

Fernando, Lucas, Nilvo, Valmor e Lourenço. 

Sabemos que saúde pública é de extrema importância, logo se faz necessário tais 

informações para o devido esclarecimento da nossa população. 

 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 20 de agosto de 2018. 

 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi - PSDB 

        


