
  

 

 

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

 

Pedido de Informação nº 012/2019 

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 ao Prefeito Municipal, com o objetivo de obter as seguintes 

informações: 

1. Cópia da lista das pessoas em situação de vulnerabilidade que serão beneficiados 

com os recursos no valor de R$75.192,76 (setenta e cinco mil, cento e noventa e dois 

reais e setenta e seis centavos), autorizados pela Câmara de Vereadores, via abertura de 

crédito adicional suplementar (Projeto 036/2019); 

2. E, ainda, a cópia da lista de inscrição dos munícipes que, por ventura, seriam 

atendidos se o projeto 036/2019 estivesse sido aprovado na íntegra. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Considerando, a fala da senhora Gleica de Fátima Dallanôra, Secretária 

Municipal da Assistência Social e Habitação, no Programa do Poder Executivo Municipal de 

Pinhal Grande, na Rádio 14 de Júlio, no dia 08 de junho de 2019.  

Considerando que a referida Secretária referiu em tal programa de Rádio 

que o Projeto de Lei nº 036/2019, o qual tinha por objetivo autorizar o Poder Executivo a 

realizar abertura de crédito adicional suplementar, no valor de R$ 150.385,52 (cento e 

cinquenta mil, trezentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para apoio de 

situações de vulnerabilidade temporária, projeto esse que foi aprovado por unanimidade 

juntamente com a Emenda Modificativa nº 007/2019. 



 

 

 

Considerando que a Emenda Modificativa nº 007/2019 foi devidamente 

justificada. Recordamos que o motivo pelo qual foi autorizado o valor de R$ 75.192,76 

(setenta e cinco mil, cento e noventa e dois reais e setenta e seis centavos) deve-se a 

falta de informação da Secretaria Municipal da Assistência Social e Habitação, a qual não 

enviou as Atas das Reuniões da Comissão de Política Habitacional do nosso município, 

para o adequado estudo do Projeto de Lei 036/2019;ent;ao, por questão de cautela essa 

Casa entendeu que esse valor seria suficiente para que os serviços sejam prestados pela 

Secretaria, sem prejuízo à população.  

Considerando que, diante do exposto, a senhora Gleica de Fátima 

Dallanôra, Secretária Municipal da Assistência Social e Habitação, no Programa do Poder 

Executivo Municipal de Pinhal Grande, estrategicamente, deposita nos vereadores da 

oposição uma culpa que não lhes pertence, pelos motivos acima elencados; 

Por fim, considerando que a referida secretária retira a sua 

responsabilidade e a deposita nos vereadores dizendo que o valor autorizado não 

contempla nem metade das pessoas em situação de vulnerabilidade (que já tiveram os 

seus benefícios aprovados pelo Conselho de Assistência Social e Habitação e que já 

passaram pelo crivo da Assistente Social) assim, ficou claro na fala da secretária que há 

uma lista de inscritos, a qual deve ser enviada para esta Casa para o conhecimento dos 

Vereadores. 

 

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

 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago 

 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi                 Vereador Lucas Michelon 

 

 

   Vereador Lourenço Scapin                           Vereador Valmor da Silva Martins 


