
Excelentíssimo Senhor 

LOURENÇO SCAPIN 

Presidente da Câmara Municipal de 

PINHAL GRANDE/RS. 

 

 

Reiteração do 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 

 

Diante da resposta, encaminhada pelo Poder Executivo, através do Ofício GAB 

nº 022/2018/PMPG, em atendimento ao Pedido de Informação nº 031/2017, ter atendido 

parcialmente ao que foi solicitado, visto que os documentos enviados responderam 

apenas os itens:  

- 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. 

Sendo assim a reiteração do pedido de informação se faz necessário, pois, não 

foram esclarecidos os itens abaixo relacionados: 



- 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.    

As informações devem vir, em meio físico, ou seja, de forma escrita, 

acompanhada de documentação que comprovem as mesmas. 

       

  

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 05 de março de 2018. 

 

 

 

Vereador Lucas Michelon - PP Vereador Fernando F. Pippi – PSDB 

 

  

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

 

 

 


