
 

 

 

 

Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS. 

 

PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 020/2017 

 

Os vereadores firmátarios, dispondo das atribuições legais e regimentais e 

considerando suas prerrogativas constitucionais 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: 

Considerando, as frequentes cobranças por parte da população em relação ao uso dos 

veículos de propriedade do município. 

Considerando os pronunciamentos do atual vice-prefeito quando era vereador, dizendo 

que cada motorista teria seu veículo especifico, o que não está acontecendo, pois muito se vê 

funcionários dos mais variados cargos conduzindo veículos do município. 

Considerando ser de responsabilidade do condutor qualquer dano causado no veículo 

ocasionado por má condução. 

Considerando o dano causado no veículo de Placas ISA 8652 propriedades desta 

Prefeitura conforme foto que segue em anexo.  

Considerando os boatos correntes de ter ocorrido um acidente em frente a Casa de 

Saúde São José envolvendo o referido veículo no dia 18 de maio de 2017.  

Diante do exposto solicitamos os seguintes esclarecimentos: 

- Nome, cargo e matrícula do condutor do referido veículo no dia 18 de maio de 2017. 

- Cópia do Boletim de ocorrência do acidente que causou os danos no referido veículo. 

- Nome do responsável pelo veículo junto ao Setor de Patrimônio do município 

- Cópia da planilha de bordo do referido veículo que conste a descrição de todo o 

trajeto percorrido no dia 18 de maio de 2017. 

- Nome do responsável pela autorização da saída do veículo e motivos das mesmas. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

O referido pedido se justifica, tendo em vista, se tratar de um dano causado ao 

patrimônio público sendo dever dos vereadores, fiscalizarem os atos do poder executivo, 

também salientamos, que existem informações preliminares que o referido veículo estava a 

serviço do Conselho Tutelar e que estava sendo conduzido pelo Chefe de Gabinete o que 

causa estranheza, pois existe um motorista designado exclusivamente para o Conselho 

Tutelar, o qual foi procurado e relatou não saber do acontecido, assim sendo necessárias todas 

as informações para que os fatos sejam esclarecidos. 



 

 

 

 

Pelo exposto, aguardamos retorno com máxima brevidade possível. 

 

Câmara Municipal de Pinhal Grande. Sala de Sessões, 22 de maio de 2017. 

 

 

Vereador Lucas Michelon - PP Vereador Fernando F. Pippi – PSDB 

 

 

  

Vereador Valmor da Silva Martins - PP Vereador Lourenço Scapin – PP 

 
 

 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago - PP 

 


