
  

 

 

 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de PINHAL GRANDE/RS. 

 

Pedido de Informação nº 010/2019 

Senhor Presidente, 

           Os vereadores firmátarios, 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 a Chefe da 

Unidade Central de Controle Interno, com o objetivo de obter a seguinte informação: 

 

- Cópia do Cronograma de Atividades da Unidade Central de Controle Interno (UCCI) 

dos anos de 2017, 2018 e 2019; 

- Cópia dos Relatórios de Auditoria Interna dos anos de 2017 e 2018; 

- Cópia dos Pedidos de Providências feitos pela Unidade Central de Controle Interno 

(UCCI) nos anos de 2017 e 2018.   

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno (UCCI) é o órgão central 

responsável pela coordenação das atividades do Sistema de Controle Interno no Município de 

Pinhal Grande, com o objetivo de promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 

operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e 

moralidade na gestão dos recursos, bem como avaliação dos resultados obtidos pelos órgãos 

públicos; 

Considerando que a Auditoria Interna é a técnica a ser utilizada pela UCCI para 

verificar a ocorrência de erros, fraudes e desperdícios, abarcando o exame detalhado, total ou 

parcial, dos atos administrativos; 

Considerando que fiscalizar os Atos do Poder Executivo é uma das principais funções 

do Poder Legislativo. A análise desses relatórios é importante para que a Câmara Municipal 

desenvolva suas atividades com mais eficiência, lembrando que poderá auxiliar, também, a UCCI 

na cobrança do Poder Executivo para que implante as melhorias sugeridas. 

 

 Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 10 de junho de 2019. 

 

Vereador Lucas Michelon – Progressistas Vereador Fernando F. Pippi – PSDB 

 

  

Ver. Valmor da S.Martins – Progressistas Vereador Lourenço Scapin – Progressistas 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago - Progressistas 

 


