
  

 

 
Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS. 

 

 

 

Reiteração do Pedido de Informação nº 007/2019 

                                    Senhor Presidente, 

           Os vereadores firmátarios, dispondo das atribuições legais e regimentais vem 

perante Vossa Excelência reiterar o PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 007/2019, que 

deverá ser dirigido ao Prefeito Municipal, com o objetivo de obter:  

- Cópia autenticada dos relatórios mensais de controle e entrada e saídas, 

emitidas pelo sistema do almoxarifado, que fica localizado no parque de maquinas e 

que são enviados para o sistema da contabilidade mensalmente no período de 1º de 

janeiro de 2017 a 30 de abril de 2019. 

Requer, ainda, o relatório mensal de controle de entrada e saídas emitidos pela 

farmácia, referente ao mesmo período acima citado. 

 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a presente reiteração tendo em vista que o Prefeito Municipal, 

através do ofício de Gabinete nº 131/2019, enviado para esta Casa, no dia 27 de junho 

de 2019, está tentando omitir informações ao Poder Legislativo, de modo que se 

percebeu que a resposta veio em tom de arrogância e deboche, ficando claro que essa 

Administração subestima a inteligência dos nobres edis e, com isso, deixando dúvidas 

em relação a transparência de sua gestão. 

 

 



 

 

 

Tendo em vista que o almoxarifado é responsável pelo recebimento e 

distribuição da maioria dos materiais adquiridos pelo município, Excelência, NÃO SE 

TRATA DE PEDIR POR PEDIR! Diante disso, requer seja expressamente 

respondido, sob pena de ensejar as vias judiciais, via mandado de segurança, para 

obter as informações solicitadas. 

Abaixo elencaremos algumas irregularidades “vistas a olho nu” que dão 

respaldo a reiteração desse pedido de informação: 

 Quem assina os relatórios, como responsável pelo almoxarifado, 

tendo em vista que o funcionário responsável pelo setor se 

aposentou? 

 

 Porque, atualmente, no almoxarifado existem dois funcionários 

trabalhando em desvio de função, sendo um chefe de gabinete e o 

outro assessor técnico, lotado na Secretaria Municipal de 

Administração, e é de conhecimento público que os mesmos estão, 

na verdade, trabalhando na Secretaria de Obra? 

 

 Quanto a irônica frase de dizer que o Executivo precisaria de um 

funcionário apenas para trabalhar para o Legislativo, tirando cópias, 

trata-se de uma tentativa de desviar o foco do pedido de informação, 

pois é de conhecimento de todos que funcionários na Prefeitura 

existem de sobra e com tempo suficiente para realização de tal 

tarefa; 

 

 Os relatórios mensais, os quais devem ser emitidos e enviados a 

Secretaria da Fazenda, estão sendo feitos? A resposta dá a entender 

que não! 



 

 

 

 

 Não estamos preocupados com o que aconteceu nas administrações 

passadas, muito menos, na última, pois temos conhecimento que as 

contas do Prefeito Selmar foram aprovadas pelo Tribunal de Contas. 

Nosso intuito é fiscalizar os atos dessa Administração, tendo em 

vista 

os altos valores que vem entrando nos cofres públicos, sendo o maior 

orçamento dos últimos anos. 

 

 Por fim, sobre os medicamentos, sabe-se que houve uma auditoria na 

Farmácia por parte da Coordenadoria Regional de Saúde, então, 

motivos é que não faltam para essa Casa analisar os relatórios 

solicitados.  

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 15 de julho de 2019. 

 

 

Vereador     Lourenço Scapin                                     Vereadora Vera Lúcia C. Barbieri  

 

 

 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago                                   Vereador Valmor da Silva Martins  

 

 

 

 

Vereador Fernando Fumagalli Pippi                              


