
  

 

 
Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS. 
 

 

Pedido de Informação nº 014/2019 

Senhor Presidente 

                 Considerando que o município não vai mais fazer uso do cartão combustível para 

abastecer a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande, 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:  

 

-  O controle de entrada e saída de combustíveis no Posto de Combustível junto ao Parque de 

Máquinas?  

 

- O município conta com funcionário habilitado com as qualificações necessárias para fazer a 

realização do abastecimento no Posto de Combustível junto ao Parque de Máquinas?  

 

- No caso, de já existirem funcionários destinados a serem responsáveis pelo setor de abastecimento 

de veículos e máquinas: 

  Quem são eles?  

 Quais os cargos? 

 Qual a carga horária que farão para atender a demanda de abastecimentos? 

 

- Sabe-se que existe a necessidade de realizar abastecimentos fora de horários de expediente como, 

por exemplo, a ambulância, nesse caso, indaga-se: como será realizado o procedimento do 

abastecimento? 

 

- Além disso, como se dará os abastecimentos realizados em viagem, quando o combustível 

colocado em pinhal grande não for suficiente para o retorno? 

 

- Relação de todos os gastos e as consequentes cópias de notas e empenhos desses gastos realizados 

para viabilização do funcionamento do posto de combustível junto ao parque de máquinas da 

prefeitura? 

 

- Cópia integral do processo licitatório - pregão 023/2019? 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 

Tendo em vista que o município não vai mais fazer uso do cartão combustível para 

abastecer a frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande, assim, justifica-

se o pedido de informação a fim de verificar e controlar os gastos com o dinheiro público. 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 17 de junho de 2019. 

 

 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago 

 

 

 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi                                 Vereador Lucas Michelon 

 

 

 

 

Vereador Lourenço Scapin                                         Vereador Valmor da Silva Martins  


