
  

 

Excelentíssimo Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de  

PINHAL GRANDE/RS. 

 

REITERAÇÃO DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/2017 

               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 a presente REITERAÇÃO 

DO PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 005/2017, com o objetivo de obter as seguintes 

informações:   

          - Cópia Integral 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 

A reiteração do pedido se faz necessária tendo em vista que esta Casa entende 

que a informação requerida não foi atendida. Além disso, essa informação se faz 

necessária para apurar e evitar possíveis irregularidades, tais como as ocorridas no ano 

de 2001, apontadas pelo Tribunal de Contas.   

Ademais, o chefe do transporte escolar quando solicitado a sua presença para 

tais esclarecimentos não compareceu, sendo, estranhamente exonerado. 

Salientamos, por oportuno, que a justificativa de que tais informações 

acarretaram gastos públicos ao erário jamais serão aceitas por esta Casa. 

 

 

 



 

 

 

 

Ora, em tempos informatizados, afirmar que haverá gastos ao erário não é 

justificativa plausível, vez que referidas cópias podem ser enviadas por email
1
. 

Portanto, requer seja enviado, urgentemente, para esta Casa todas às cópias 

solicitadas. 

 

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

 

 

  

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

 
 

 

 

Vereador Nilvo Antonio Lago - PP 
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 Camaravereadores.pg@hotmail.com 

ou  
contato@camarapinhalgrande.rs.gov.br 
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