
  

 

 

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

 

  Pedido de Informação nº 002/2017 

                                         

 Senhor Presidente da Câmara Municipal 

 

                                         O vereador firmátario, 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:  

          - Aos cuidados de quem ficou o cavalo, de propriedade do município, utilizado 

para realização de ecoterapia pela APAE do Município, entre os dias 23 de dezembro e 

11 de janeiro. 

         - Porque o cidadão Cleber Antônio Binotto, ex-funcionário do município, este 

exonerado por abandono de cargo no ano de 1997 por ter faltado 262 dias ao serviço 

público, foi à pessoa indicada para recolher o cavalo. 

       - Porque o referido cavalo retornou ao antigo cuidador, sendo que o contrato 

expirou no dia 30 de dezembro de 2016 e, até o momento, não existe novo contrato 

publicado. 

       - Para que foi utilizado este cavalo no período referido, tendo em vista que o 

mesmo foi entregue com graves sinais de maus tratos, e sendo que estamos em período 

de férias escolares. 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

   Tal pedido se faz necessário tendo em vista muitas cobranças por parte 

da população em relação a esse fato estranho, ocorrido durante a transição. Diante de 

tantas cobranças fomos atrás das informações e, ouvindo as pessoas envolvidas, 

tomamos conhecimento de que no dia 23 de dezembro o Sr. Cleber Antonio Binotto, 

esteve no gabinete do então prefeito municipal Selmar Roque Durigon, dizendo que 

tinha ordem do Prefeito eleito Sr. Luiz Antonio Burin para ficar em posse do referido 

cavalo.  

Tendo em vista o término do contrato com Edegar Silveira para cuidar 

do cavalo o Ex-Prefeito ligou para a Diretora da APAE, a Senhora Diane Davilla 

Seleprim, que confirmou e autorizou a entrega para o Sr. Cleber Antonio Binoto. O 

Senhor Edegar da Silveira também relatou que ligou para o atual prefeito, Luiz Antonio 

Burin, que autorizou a entrega. 

Solicitamos tais esclarecimentos para levar a população o que realmente 

aconteceu sendo que o referido cavalo é de propriedade do município.      

 

   Vereador Lucas Michelon - PP 

    

     

                           

         Vereador Nilvo Antonio Lago - PP 

 

Valmor da Silva Martins - PP 

Vereador 

 

 

Vereador Lourenço Scapin - PP 

 

  

  

Vereador Fernando Fumagalli Pippi - PSDB 


