
  

 

 

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

 

  Pedido de Informação nº 005/2017 

                                         

 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:   

          - Cópia Integral e autenticada do processo de dispensa de licitação que resultou na 

contração emergencial de empresas para realização do transporte escolar terceirizado do 

município. 

           - Cópia dos Croquis referentes aos itinerários, com suas alterações, descrição dos 

roteiros, e justificativa das mudanças de trajetos, se for o caso, tanto dos itinerários 

terceirizados como dos itinerários próprios do município. 

          - Cópia dos laudos mecânicos dos veículos que serão utilizados pelo município e 

pelas empresas terceirizadas, emitidos pelo engenheiro mecânico durante as vistorias 

realizadas nos veículos. 

        - Relação dos Motoristas e documentos que comprovem que os mesmos são 

habilitados para exercer a função no transporte escolar, do município, e também das   

empresas contratadas que estão realizando o transporte em cada itinerário e no caso das 

empresas terceirizadas comprovação do vinculo do motorista com a empresa. 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

          Tal pedido se faz necessário tendo em vista, que o ano letivo começou no dia 

primeiro de março, e a atual administração não realizou processo licitatório para 

contratação das Empresas, sendo que é de conhecimento desta casa que existe um 

funcionário, Agente Administrativo, designado exclusivamente para cuidar do 

transporte escolar e o mesmo teve 2 (dois) meses, tempo esse mais do que suficiente 

para vistoriar todos os roteiros e realizar o processo licitatório. É claro que não se 

justifica emergência neste caso. Também salientamos que encaminhamos a Indicação 

001/2017 que não foi atendida, esta tratava de segurança para nossos alunos, mais um 

motivo de preocupação.    

 

   Vereador Lucas Michelon - PP 

    

     

                           

         Vereador Nilvo Antonio Lago - PP 

 

 Vereador Valmor da Silva Martins - PP  

 

            Vereador Lourenço Scapin - PP 

 

  

  

Vereador Fernando Fumagalli Pippi - PSDB 


