
  

 

 

Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS. 

 

Pedido de Informação nº 012/2017 

                                    Senhor Presidente, 

           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 autenticada da Planilha de Bordo do Caminhão Caçamba Mercedes-Benz 1720, 

Placas IKV 6900 de propriedade da Prefeitura Municipal de Pinhal Grande referente aos 

dias 21 e 22 de março de 2017; 

- Porque o referido caminhão estava carregado com bags e estacionado na noite do dia 

21 para 22 no Parque de Máquinas; 

- Qual o conteúdo dos bags; 

- Quem era o condutor do Caminhão Caçamba Mercedes-Benz 1720, Placas IKV 6900 

nos dias 21 e 22 de março de 2017 e qual a finalidade e o destino da referida carga. 

 

 

JUTIFICATIVA 

 

               Tal pedido de informação tem a finalidade de apurar possível uso de caminhão 

do município em beneficio próprio por parte de um funcionário. Segundo boatos 

correntes da população, confirmados por meio de fotos e vídeos (os quais foram 

encaminhados via redes sociais ao vereador), no dia 21 de março o referido caminhão 

conduzido pelo funcionário teria feito uma viagem para fora do município e retornou no 

mesmo dia com 05 bags. 

               Ocorre que, na noite do dia 21 de março o caminhão passou a noite, carregado 

com a referida carga dentro do Parque de Máquinas da Prefeitura, sendo que a carga foi 

transferida para o caminhão de propriedade senhor Ademar Voss no dia 22 com a 

utilização da pá carregadeira TC 02, também de propriedade do município.             

                Sendo que para uso das máquinas e veículos do município, existe uma 

legislação a ser seguida, que preza pelo princípio da coletividade, assim solicitamos a 

referida informação para apurarmos as possíveis irregularidades e dar explicações a 

população que nos cobrou.   

         Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 27 de março de 2017. 

 

Lucas Michelon 

Vereador – PP 



 

 

Fernando Fumagalli Pippi  

Vereador- PSDB 

 

Vereador Lourenço Scapin 

Vereador – PP 

 

Valmor da Silva Martins  

Vereador - PP 

 

 

 

 


